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ARBDTSYARDERIlTG
AXEL
AO DiTCKtiJT
Inom industrien betalas arbetaren for sitt
arbete antingen timlon eller nlgot slag av
ackordslon.
De fordringar man har ratt att stdlla p3' avloningsformen iro:
1) Den skall ge rdttvis lon, d. v. s. betalningen
for olika arbeten skall sti i relation till arbetsprestationen.
2) Den bor i mojligaste min bidraga till okad
produktion.
Det foreligger alltid inom en industri eller
pi en storre arbetsplatsen viss risk att likartade
eller i arbetsprestationjdmforliga arbeten betalas olika. Orsaken hdrtill dr att hanfora till
respektivearbetsledningsolika forml'.gaatt driva
ett arbete och att hilla fast vid en viss lonestandard. Andra orsaker aro att vissa arbeten
utvecklats frLn, att ha varit okvalificerade till
mera kvalificerade utan att liinen hoits i rnotsvarandemin och tvdrtom. Det ligger i arbetarintresseatt sidana
nas sivdl som i arbetsgivarnas
felaktigheter elimineras for att undvika missnoje, konflikter och svirigheter att besdttavissa
arbetsplatser.
Arbetsstudierna dr ett hjdlpmedel for att
objektivt bedoma den tid, som ett visst arbete
fordrar for en normal arbetare,men for att av
de genom arbetsstudiererhillna tiderna sdtta
riktigt avvd'gdaackord miste man forst hava
fiirtjdnstliget for normal presiation (penningfaktorn) bestdmd.
Hittills har detta fortjdnstldge for olika arbeten avgjorts genom forhandlingar eller uppskattningar grundade pL subjektie,aomdomen.
Detsamma giller timltjnerna for den stora

V/AHLSTEEN
grupp av arbetare,sornpi grund av arbetetsart
icke kunna beredasackord.
Det foreligger silunda ett starkt behov av en
metod, som medfor en mojlighet att objektiut
faststdlla fortjdnstldget for olika arbeten i forhillande till varandra.
I en del Linder, framfolallt i U. S. A., har
sedanflera ir tillbaka funnits systemfor vdrdering av arbeten*). Jdrnbruksforbundettillsatte
hr 1944 en kommitt6 ftjr utredning av frigan
och denna kommitt6 har med huvudsaklig fotebild av de amerikanskasystemen(Job Evaluaavtions) utarbetat ett arbetsvdrderingssystem,
sett for svenska forhillanden, i forsta hand
idrnbruksarbeten.
Med arbetsvdrderingavser man att vdrdera
arbetena relativt varandra, ej att vadera de
enskilda arbetarna. For att vardera olika arbetare sysselsattamed samma arbete finnas ju
sdrskilda system. Ddr ackordssystemanviindes
fir ju den mera kvalificeradearbetarenautomatiskt en hogre lon. For timavlonade arbetare
kan man anvzindaen differentierad loneskala
grundad p& personvirdering (Merit Rating).
En overldggning rorande hithorande frhgor
har i ir dgt rum mellan ledningarnai Jdrnbruksforbundet och SvenskaMetallindustriarbetareforbundet, varvid representanterfor arbetarna
pL bruken voro ndrvarande. Arbeiarparten
stdllde sig deirvid positiv till att utredningen
fortsattes och deklarerade sitt intresse for arhuvudsyfte si,somett hjzilpmebetsvdrderingens
del for att skapa en s:ikrare och rittvisare be') Aven i Sverigehar arbetsvirderingpi ett par hill kommit till praktisk anvdndning,exempelvisvid SurteGlasbruk
(Fackfiireningsrcirelsen,
Ftrg.1 947, hifte I r-5 z)

J

domning ur lonesynpunkt av olika arbeten samt
pi ling sikt istadkommandet av en rdttvisare
lonefordelning.
For att fora frl.gan ytterligare framht dr det
nu meningen att n:irmare utprova vdrderingssystemetvid de sex bruk, som varit representerade i Jiirnbruksforbundets arbetsvdrderingskommitt6. Dessabruk dro foljande:
Bofors
Domnarfvet
Fagersta
Hofors
Sandviken och
Uddeholm
Denna utprovning bor givetvis genomforasi
intimt samarbetemellan arbetslednin
g och ar
betare och en lokal arbetsvdrderingskommitt6
bor ddrfor bildas inom foretagenmed represen,
tanter frin driftsledningen, arbetsledarnaoch
arbetarna. Denna kommitt6 kan med sig adjangera representanter for den avdelning, som
zir foremil for vdrdering, di ju en mycket ingi.ende kinnedom om arbetet och arbetsolatsens
fcirhillanden dr nodvdndig for vdrderinlens utforande.
Det miste starkt framh6.llas,att det forslag
till handledning i arbetsvdrdering,som nu foreligger i tryck, icke f8.r betraktas som fdrdigt,
utan att avsikten dr att den utprovning och de
diskussioner,som nu komma till stind inom
arbetsvdrderingskommitt6erna
pi de olika bruken, si smi.ningom skola kunna leda fram till
ett mera slutgiltigt och praktiskt anvzindbart
system. Pi. sakens nuvarande stindpunkt flr
dirfor icke arbetsvirderingen indragas i loneforhandlingarna. Innan detta kan ske, miste
parterna gemensamtarbetasig fram till ett vdrderingssystem,som genom ingiende praktiska
prov visat sig vara i mojligaste mf,,nriktigt och
rdttvist.
Hur gi.r arbetsvdrderingentill ?
Arbetsvirderingen bygger pi ett noggrant
studium av arbetet ifrhga, s3.att alla dessvdsentliga egenskaperbli klarlagda for vdrderaren.
Resultatet av dessa studier sammanfattasi en
fullstdndig och detaljerad arbetsbeskriuning,
som sedankan bilda underlag for en riktig vdrdering av vale faktor.
De faktorer, som erfordras for en fullstdndig
arbetsanalys,kunna indelas i huvudgrupper,
varvid tre olika system for uppdelningen kan
sdrskiljas.Dessadro:
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1 . Fysiska faktorer
Psykiskafaktorer
Miljofaktorer
2 , Kvalifikationsbetingadef aktorer
Prestationsbetingade
f aktorer
Anlagsbetingadefaktorer
Forvdrvadefaktorer
Dessahuvudgrupper uppdelassedani mindre,
begrdnsadeomriden. Faktorerna mdste santmanlagt tiicka de forhdllanden, sont inuerka pd
ett arbetesuiirde,men fi heller icke inkriikta pi
varandrasomriden si, att vissa delar bli overvirderade.
Varje faktor har ett maximivdrde,som framkommit erfarenhetsmdssigt.I foljande tabli
upprdknas de faktorer och derasmaximipodngvirde, som kommit till anvdndning i den nu
framlagda handledningen i arbetsvdrdering.
Dessapodngsiffror aro ej att betrakta som fastslagna utan utgora riktvdrden, som kunna dndras om man anservissafaktorer vata over- eller
undervdrderade.
1. Erforderlig duglighet i yrkei . . . . . 31o p.
varav for
a. Manuell yrkesskickligh.tl
''t ^
b. Psykiskyrkesskicklighet| ".,. Y'
c. Handlag
50 p.
d. Noggrannhet .
6t p.
2. Allmdn intelligens
100 p.
3. Allmdnna fysiska kvalifikationer. . 4o p.
4. Ansvar for andrassdkerhet
50 p.
t. Ansvar for egen sikerhet
50 p.
6. Overvakning av andra
50 p.
7. Ansvar for material . . . .
50 p.
B. Ansvar for maskiner, verktyg och
utrustning
50 p.
9. Psykiskanstrdngning. .
80 p.
10. Fysiskanstringning...
JzOp.

11. Arbeisplatsen
ffi#
Arbetsvirderingen gir ut ph att ange, i vilken grad var och en av dessafaktorer ing6.i eit
arbete,och resultatetuttryckesi poing. I handledningen finnes f.or varje faktor tabeller, med
vilkas hjdlp man kommer fram till podngtalet.
Dessa tabeller dro si. utforliga och itfoljda av
si tydliga beskrivningar, att var och en som
vdrderar ett visst arbete bor komma fram till
samma podngtal. Detta forutsdtter emellerticl
dels en rdtt stor vana vid anvZindandetav metoden, dels givetvis en ingiende kdnnedom om
det arbete,som vdrderas.

Titlar,

sysslor och yrken
Fortsiittning

I ndst foregiende nummer slutade vi vir
vandring i Gjuteriet och Renseriet och lovade
&terkommatill Avsticknings- och Grovbearbetningsverkstziderna,MG 24-2), samt Modellverkstaden,MG 27. Nr-r foljer vi inte tillverkningens ging si noga tempo efter tempo; om
vi hade g;'ort det, si hade vi mist ta Modellverkstaden forst, ty innan man kan gjuta, si
miste man som bekant ha modeller. Grovbearbetnings-och Avsiickningsverkstddernafoljer
diremot direkt efter gjuteriet och renserietbXde
tillverkningsmdssigtoch lokalt.
verkstdderna,som tillDe bida nyssnZimnda
sammansbilda en liten avdelning med ingenjor
Gunnar Kempe som chef och hert Arne Hammar som fiirman, fyller tvi skeppmellan MG 23
och den nya eleganta tappningshallenME 21,
som dnnu inte tagits i bruk. Avdelningen dr
ett 3O-talarbetare,
lagom stor. Den syssels;itter
vilka tillhora Metalls avd.76. Omsdttningenpi
arbetskraft dr liten. Sedan 7942 har ingen nyanstlllts, och de som sluiat ha overflyttat till
andra avdelningar inom Bofors. Verkstdderna
iir utrustade med en till antalet tdmligen liten
men till dimensionerna (och ildern) ganska
imponerande maskinpark. Vad avdelningen
sysslarmed framgir av verkstddernasnamn, s&
den saken tarvar ddrfiir ingen ndrmare forklaring. Bland arbetarna hdr moter vi ritsare,
sadraare av olika slag, friisare, kippare, gdtborrare,riktare, saetsareo. s. v.
Ndrmast innanfor dorren till avdelningskontoret moter vi den forste yrkesmannen,propel'
lersaaruaren,vid en stor specialmaskin. Herr
Arbetsvilrdering

( Forts.frdn fdreg' sida.)

Sedanman alltsi. kommit fram till ett podngtal for varje faktor adderasdessaoch man f.ir
en podngsumma, som anger iftltgavannde atbetesrelativa vdrde jzimf6rt med andra arbeten.
Det ir tyvdrr ornojligt att inom den begrdnsaderam, som hdr dr given,istadkomma nigon
mera ingiende beskrivningav arbetsvirderingen
och dess metodik. Det dr att hoppas, att ett
gott samarbeteinom foretaget skall vidga forstielsen for denna metod, som bor kunna komma att bidraga till okat samfiirstind p3. vFna
olika arbetsplatser.

vid Boforsverken

pd' ett lcd'seri
Tore Eriksson har varit ett 10-tal ir i Bofors,
forst 3 ir i smedjanoch nu hir i cirka 7 fu. Han
dr vdstmanldnningfrin Grythyttan.
"lag kor mest propellrar. Det fordrar no8grann instiillning, si' att honan blir ri)tt efter
rnallen. lag planar bi'da iindarna pd propellern,
akterkant oc:h forkant - hanske lnd'n skulle
si)ga - sadruar axelhi'let och packningsskiran,
Vi kor 2-skift pd den hdr maskinen,-rd ti iir'
2 specialisterpi propellersaaruningen.Det iobbei ;ir ju niistan unikt i Bofors. I den hiir maskinen kan ai ta propellrar pi. 3,5-4 rn d.ia'
meter, dom sttirre fir dont ktira i karusellen'
lobbet iir intressant. Det fd.r inte bli aariar pd'
en sdn hiir sah- ui ha f drresteninte misslyckats

nfrngdng.
Har ai inte propellrat', sd.har ui mdnga and.ra
jobb, shrabbning au Iokhiul, ledskoalar till
turbiner', .rtigplan till rnartinaerket d' nt'ycket
anndt,t'

Ndr vi besijkte verkstaden var det just ett
stort stigplan, som skulle plansvarvas,men ute
pi. verkstadsbackenlig ett par propellrar klara
for leverans.
Vid den stora karusellsvarvenfann vi herr
Per Karlquisl, Boforsare sedan c:a 20 ir, forst
projektilsvarvare, sen fyrkantsvarvare och nu
hdr vid karusellen. "Karusellen" har m 33 i
maskinregistret.Den dr en veteran som en ging
i tiden tillhort den ildre maskinuppsdttningeni
Kanonverkstaden.
"Det hiir dr en gammal god maskin,men den
gir bra i)rcdfr.Den iir iu ombyggd flera gfr'nger.
Vi kor ju fdr det mestagroubearbetning,men ett
och annan fiirdigsuaruning kan det ocksd bli,
fast det iir inte ofta. Det iir ntest propellrar som
ui saaruar fl)rdigt. PA 1/10 dels rnillimeter katt
man allt fortfarande sadraai den hiir rnaskinen'
Det iir ett bra arbete, bara lite jobbigt, niir
man ska bya stora bitar."
Grannar till "karusellen" ir en svarv och
en hyvelmaskin med respektivem 744 och 62
i maskinregistret. Hyvelmaskinen ir tillverkad
vid Chemnitzer \TerkzeugsmaschinenFabrik
anno 1884 - 64 3.r gammal i hr - men dnnu
lingt ifrln pensions-eller rditare sagtnedskrotningsfdrdig. Denna maskin dr den verkliga
veteranen,anskaffad sammair den tillverkades
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till kanonverkstaden,och har alltsi. tillliort dgn
allra forsta maskinuppsdttningenvid Bofors.
Den dr ett gott bevis for den kloka politiken
och de krav pi. kvalitet, som iakttogs,ndr Bofors
satte upp sin maskinpark. Vid hyvelmaskinen
stir herr laan EriAssonp8,ett av skiften, ty dven
denna maskin kors i 2-skift. Herr Erikssonkom
hit 193, och har varit repantor och borrare,
innan han for cirka 10 ir sedan blev hwlare.
"!obbet iir inget t,idare, det ir sillart ntan fd.r
ndgra intressanta och sudra bitat', det hr rnest
proa och annat groagora som ai kor. fuIen maskinen iir ju gamntal, si. han liimpar sig att hr)ra
skrot i. Men nog ha ui hort fina jobb ocksir,
men maskinen dr inte fullt skker. Gejderna )ir
slitna i ruitten, s3, det blir ett anttat plan, n)ir
man komttter tlt mol kantet'na. Det iir ju ett
ganska li.ng nzashin ocksd.,6,5 rn. Mashinen
stog ft;rr i renseriet och det par dhr den bleu
forsrord,aa allt damm. 1941 flyttade ai in den
hit. Den gdr ju bra, sd man behouerinte hdnna
.rig soru nin museiaaktmiistare.
Men loka/en kr inte si. bra, som den skulle
eller borde aara. Att sttetsai lokalen iir inte
bra; det blir en rndssdrdk, som man irtte kan
t,iidra ut om aintern och d.et iir besuiirligt.
Skriu ocksd.lite grand onz uil 'matil',
Vi
har inget ma.trum,men ai fick ldfte om ett 194j.."
Ja, "matsalen" ser sannerligen inte mycket
ut for vdrlden. Den bestir av en cirka 3 meter
ling brdda framfor vdrmeledningsrorenlings
viggen, inklimd mellan vdggen och bakre delen
av prisman p5. svarven m I44 (ocksi den en
gammal trotjinare frin VK). Om det d.r mLnga
som vill ata, lagger man ut en sdck pi. prisman
och f&r ytterligare 3-4 platser i matrummet. I
arbetarnasforhoppning om att f5. ett nytt matrurn, kan vi dirfor livlict instiimma.
Fyr k ant ssuaraare eller-Got suar uar e li r et t annat
unikt jobb vid Bofors, liksom gdtsvarven d.r
en unik foreteelsei Bofors maskinpark. Herr
Oskar Erik.rsott har den slllsynta titeln gotsvarvare.
"lag har uarit i Bofors :en 1930, forst 3 dr
i aals"-erketoch d.omsista 15 drerzh)ir uid gotst)draen. Forc gick t,i 3-sAift, tne?t tlu iir det
.rlillan nd.goti ruaskinen,Men iag ir inte sysslolc)s for det inle. lag har ett nytt jobb, sont iir
unikt det ocksd. lag suetsarfast .rnabbst;l pA
t'erktyg efter egen metod. Snabbstd.lkr sud.rIaetsat det, rnen jag har giort det i mdnga d.r,
ocb jag i)r en au de f,i.- kanskeden end.ai hela
Srcrige .ront kan suetsa det. lag bdrjade
4

experimercterapi. mina egna sti.l till den stora
suarue?zund.er krigstiden, det aar ont ont still
dd' d. d.et lychadessd.bra, att jag nu fd.r :aetsa
stdl dt alla uerkstliderna i Bofors, Metoden i)r
ntitt patent - io, patent har jag ju inte pi den
- tnen den iir inte ute
for allmiinheten."
Herr Eriksson har sin egen lilla verkstad i
ett horn, ddr han har en elektrisk svetsapparat
till sitt forfogande och kan pyssla med sina
hemligheter. Att hans metod verkligen dr bra,
har man hort minga bevis pi.
Gotborrare d.r en annan unik sysslavid Bofors, som man endastfinner i dennaverkstaden del got borras forstis ocksi. i kanonverkstaden, men med en annan metod och utan anvdndande av specialmaskiner.Till titeln gotborrare lystrar helr lohn Suahn,d.venom han nu
for tiden sillan sysslar med gotborrning utan
mest med svarvning av grafitelektroder m. m.
Herr Svahn dr uppldnning, kom hit tgjl frin
Tierp, ddr han jobbadepi. en borstfabrik.
"la bi)rja forrt som.slipare i VA ocb uar diir
nd.grai.r, sen Aonzjag hit till bornnaskinen och
har aarit biir i cirka 5 dr. lag saaruar och borrat'.
Goten borrasi en specialmaskin,och rnan borrar
frin bd.daiindar med en borrkrona rned 6 stdl
i sd.att det blir ett hd.l tu)irsigenontgotet. Varf or
dont bonas aet jag inte, men jag undrar ont
nzatt inte skall ha donz till smidning au storcr
eldrdr. Det iit'mest stord.gdt pd.15 ton o-i bot'rar, n?enocksi. mindre gdt, 26 tunts exempeluis.
Grafit iir inget uidare att arbeta i. Den s,ldr
igenont kliid.erna,d.rnan blir sfr.smutsig, sd ntart
knappast kan bli ren. Dd. iir det bittre att
|

.'.
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oofl'a Rot,"

Nu kanske vi kan komma med en liten forklaring, varfor man svarvar och borrar got.
Goten svarvas for att fi bort alla ytfel och silunda fi ett bittre utgingslige for bearbetningen i valsverket. Golen-so- borru, .irc avseddafor eldror m. m., som skall smidasover
dorn i stora smidesDressen.
En annan bomaie, fastin av nlgot mindre
"format" och ej fullt si specialiserad,ar herr
Oskar lansson,veteran p5.avdelningenmed 62
levnads-och 48 tjdnsteir, av vilka dock endast
de 5 sista pf,.denna avdelning.
"Den 2 april i dr hade jag u-arit i Bofors i
jdmnt 48 d.r. Forst o-arjag i stora giuteriet som
rensareoch gassUirarei 27 d.r. 1911-1914 uar
ja aentilprouare ocb nu har iag uarit hi)r de sista
d.ren. Soner har jag ocksd, 4 stycken, .rom
arbetar i Bofot'.r, och flera brrjder aar ai, sont

arbetade hi)r. lag nr infdding, fddd i Bricke-,,
gd.rden,sd.jag minns hyttan uid. Immetorp uiil,
1896 uar tista d.retden bld.ste,"
Herr Janssonsiir vid en pelarborrmaskin,ddr
han borrar diverse halvfabrikat m. m.. Ndr vi
pratade med honom holl han just pi att borra
hil i hejarsmiddaspetsartill grdvskoporav hirt
stil, FR 86. Dessemellansysslarhan med litet
av varje, bl. a. flamhdrdning av en del detaljer
med svetsliga. Han d,r nu smitt filosof, nojd
och beliten.
"Man f d ta de som d.eiir, nhr rnan blir gammal. Men inte kan jag tacka det linguariga
jobbet i renseriet, diir jag fick stenlunga. Men
jag har ju liurkntaf dr de, 25%, ocbarbetade kan
jag, iiuen ont. jag rir lite turcg i brristet ibland,"
Riktaren, helr Axel Hagelin,2ir en annan av
veteranerna,65 Lr gammalmen med ett nigot
mindre antal tjdnsteir,37, mot herr Janssons
48.
Han stir vid en 300 tons riktpress tillsammans
med sin kompis herr Konrad karlkuist.
"la har aarit hiir som riktat'e de sista 20 i.ren,
men innan dess uar jag gjutgodsrensare,smed.
och gasskiirare. lnnan jag bdrjade hiir, uar jag
pd. and.raplatser som. byggnadssnickare.Byggo
hus de kan iag dn. lag har sjiilu byggt de hus,
som jag bor i, och ritningen till huset gjorde
jag ocksd.
1
Hiir riktar jag gjutgods au olika slag. lust
nu hfr.ller ui pd. nzed rostplattor till cementfabriker. Det ir mangangods, segt och hd.rt, sd.det
gil liitt att rikta. Sdrskilt noga iir de ju att
rikta propellrar, dom ntd.steriktas si att dont
balanserar ordentI i gt.
&ldrad.ena)ur gtilborrarelohn Srabn,gdtsuaraare
eller fyrkanttudradreOtcar EriAsson,karusellsuaraare
Per Karlqaitt, riAtare Axel Hagelin, borrare Othar
Tbure
fansson,ritsare Emil Obrn, propellersaaraare
Tbure lY/ikstenoch hyu'
EriAsson,
klubbordfdranden
lare laan EriAsson.

hlan han nog sija, att det fir ett bd.denoggrant och krkuande jobb att aara riktara- Min
kom.pisshoter pumpningen till pressen."
Mannen som bestdmmeren hel del av arbetsoperationernadr ritsaren. Han kontrollerar att
alla mitt stdmmer efter ritningarna, och efter
hans teckenoch mdrken bearbetassedanbitarna.
Herrar Emil Ohrn och Ture Viksten dro innehavare av titeln ritsare. Vi tar herr Ohrn forst.
"lag har aarit i Bofors sen 1p25, jobbat som
smideshantlangarcoch haft andra smi.jobb,uarit
saaruareoch nu ritsare de sista dren,
Vi bar ontuiixlande smi och stora bitar. En
stor bit dr ofta mera tillkrfrnglad och har liittare
att sld.sej. Vi gor ju en bel del prou ocksfi. Ar
det exempelaisen stor serie pA 100 eller fler
bitar, si. tar dorn f6rst och giuter en bit pi. prou,
som ritsas upp fdr att se om det blir nigra fel.
lust nu kontrollerar jag rnod.ellerfrt modell'
uerkstaden,nren det kr ju mest ndd.hiilpsarbete,
lobbet rtr oliha, ibland bra, ibland shmre,men
d,e)ir inte bland dorn siimsta iobben, det iir dd.
siikert. Men lokalen Aunde ju uara litet bhtre,
biir hr fdr mycket buller d. damm i. rdk."
Herr Ture Viksten dr vdl kanske mest kdnd
som drivande kraft i ABF och studieledarei
Metall, men han har ocksi aktiva fackliga intressen,vilka frdmst tar sig uttryck i klubbordforandeskapet pi avdelningen. Yi frl.gar honorn
vad han har ph hjd,ftat:
"la, d.et)ir sai.rt att shja ni.got. Vi ir ju ingen
utan folk som kommer
genomgd.ngsaudelning,
bit dom stannar, Det beror till stor del pd att
donz trius bra hiir, annars iir ju arbetsplatsen
inte siirshilt bra, Vdrt 1nskemdl nr 1 iir ju ett
i)r ocksd.
nltt matrum, Och omAliidningsrumnxet
med
shdp
litet.
Diir
inte
tillrdckligt
for
finns
eller hranar. Forr niir ai skiftade gich d.etskapligt, men nu triings alla pd. en gd.ng diirinne. I
lvIG 24 komrnerdet ocksd.in mycketd.ammfrdn
renseriet, trot.r a.tt de satt upp plattor pfr unggarnd. Den lokalen dr annars fin nu sen ai fd.tt
takf dnster,"
Modellverkstaden.
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"I en rod iiten stuga invid sjon" sjong man
for flera ir sedani en schlager;man har ndstan
lust att sjunga i en "gron" liten stuga invid
sjon, ndr man ser modellverkstadensmoderna
arkitektur inbnddad i Gronfeltshagenslummiga
trdd, just nu sprakandei hostensalla praktfulla
{drger.
6

Modellverkstaden ligger i litet forndm avskildhet frin stilverk och kolhus ldngsi nere i
verkstadsomri.detssydvdstligastehorn. Den dr
ocksi bide till det yttre och till det inre olik
aIIa andra verkstddervid Bofors. Modellverkstadensotterat under gjuterichefen,ingenjor H.
Nyqvist och ledesndrmastav tvi broder Ljungdahl, Tage verkmdstareoch Helge forman, bida
gamla Boforsard och sonertill forre verkmdstaren pi modellverkstadenArvid Ljungdahl. Yrket
har giltt i arv f:hn far till son.
Arbetet pi modellverkstadendr en siregen
blandning av hantverk och maskinbearbetning.
Varje man har sin hyvelbdnk, placerad ndra
fdnstret, si att arbetsplatsenf6,r bra dagsljus.
Den stora modernamaskinoarkenmed rikt- och
planhyvlar, frismaskiner ai olika slag, band-,
kap- och klyvsigar, slipmaskinerav olika typer,
svarvaroch automatsvarvar.borrmaskinefm. m.
dr gemensamfor alla. Ja kanske inte for alla,
ty vissa maskiner miste man vara 18 ir fyllda
for att fi skota utan tillsyn. Yarje yrkesman
fir silunda allt efter behov vara shgare,frdsarc,
hyvlare o. s. v. och foljaktligen d-rinte antalet
specialtitlaroch yrken si stort hair.Strdngttaget
talar man bara om modellsnickare,finsnickare,
I i.d.sni ck are och aut omatsuaruare, vartill kommer
ett par specialjobb,rnodellkontrolldren.rochsfrgfilarens.
Tillverkningen dr, som framgir av verkstadens namn, i forsta hand gjuterimodeller, men
man itager sig ocksi en mdngd andra uppdrag,
exempelvistillverkning av mobler och inventarier av tri till kontoren, packl&dor till reservdelar och verktyg till kanoner, schatr-rlloch
etuier for instrument, hejarplank till smedjan
samt diverse reparationsarbetenm. m. For
elektriska avdelningenbearbetarman detaljer i
bakelit eller annat isoleringsmaterial,och sadelmakarverkstadenhjilper man att svarvagummipackningar.
Man ir ocksi vdl rustad att klara alla besidllningar - det synsi brddgirden, torkhusen och
forridsrummen for torkat virke. Nir den nya
modellverkstadenir 1940 stod fd'rdig, utrustadesden dvenmed en modern torkanliggning for
virke, ddr fuktning och torkning sker efter
vetenskapensalla regler och under stdndig kontroll. Likasi byggdeman d6,en paraffinkok for
impregnering av sidant ekvirke, som skall ingi.
i vissa utlzindska leveranser, exempelvis till
Argentina.
I virkesmagasinetfir man en nyttig lektion

i botanik eller kanske snararetrdkunskap, Stockar, plank, brdder och fan6r av ett 20-tal olika
trdslag fylla hyllorna. Dels inhemska och vilk?inda, dels utldndska med exotiska namn.
Al tlll modelltrd, ask till viskarstdnger och
verktygsskaft, bjark med stor och mingsidig
anvdndning, bok, bhde rodboA och uitbok, till
hejarplank och trdcylindrar, ek till lidor och
lidinredning, fur och gran, ocksi med stor anvdndning, lonn trIL finsnickerier, p)irontrii trll
mynningsproppar o. s. v. Ebenbolts anvinder
man ocksi till mynningsproppar, pockenholts
till kulor till polertrumlarna vid krutbruket i
Bjorkborn, ,nohogny till finare etuier och insatseri lidor, teak trll lidor och utrustning som
skall gi till tropiska ldnder. Virkesforridet representerar ocksi betydande vdrden. Asktri
kostar silunda ndrmare 300: - krf mtt och for
teaken flLr man betala 1700: - kr f m3. Pockenholts kopes efter vikt. 60 ijre per kg flr man
betala for sekundaoch upp till2: - for prima
stock. Fur, gran, al, bjork och ek gi mest it
forutom trifiberplattor av olika slag. I gjutmodellerna anvindes mest fur och al, men i
vissa modeller till mekaniseradegjuteriet, som
ziro utsatta for sdrskilt stor pifrestning och slitning, anvdnderman iven hdrdad masonite.
ett )O-tal man,
Modellverkstaden sysselsdtter
som tillhora Metalls avd. 76, trots att de uteslutande drc traarbetare,och som bilda en egen
klubb. Virt forsta intervjuobjekt blev klubbordforanden herc Ed.ainLof strom, som ocksi fir
tala som representantfor rnodellsnickarna,
"lag bai uarit hiir i 36 dr, kom hit 1912 sorn
springpojke ruen har sedan aarit snicharehela
tiden. Klubbordft)rande bar jag uarit i 8 i.r.
Har md.ngamodeller jag gjort? la, det kan
jag inte spara Pd, men nog ir d.et Atskilliga
bttndra, kanske tusen. Stora och srn.d.om aart&nnar.Dett ntinsta uar udl sd stor som en fingertopp, den stLrsta aar 10 nt. ldng, Det uar en
kulbana till kryssartornen. Pd den aar ui fem
man och arbetade, men i regel iir rnan ensarnpi'
tnod.ellen. Man skall kunna Disaritningar ord'entligt i det hiir yrhet. Noggrannbet fordras
ocksd. Det iir klart att ui ocksdkan gi)ra uariar,
men det i)r sdllan. Si. ha ui ju modellkontroll
ocksi. forstfr.s."
Modellsnickarna, cirka 72 man, sti i en rad
ldngs verkstadenssodra gavel, och finsnickarna
sti ldngs lokalens vdstra lingsida. Yi fthgar
ocksi herr Lofstrom om de speciellaproblemen
for klubben.

"la, ui ba just inga problem, r,i ha ju d.en
bi)staarbetslokaleni hela Bofors, och donzandra
lokalerna, matrurn, omkliidningsrllm o. s. u. iir
ja ocksi forstklassiga. Det hdr iir en fin lokal,
d,engamla uar bra mycketsiimre.Skulle ai onska
nd.got,sd.t,ore det att fi. klara glasrutor isilillet
for d.et armerade glaset i fdnstret*). Vi ha
ocksd.fd. olycksfall hlir, ouanligr fd for att L,artt
i en snickart,erkstad, och lyckligtais har det
ald,rig aarit nd.gra sui.ra olycksfall utan bara
-rmdsaker,
Det dr en bra klubb ocksd.,bra kantrater ocb
bra f olk. En kan lita pi o,arandrahiir. Liigger
Tnan ett uerktyg ifrdn sig, sd ligger det kuar
atan att ndgon tar det. Anna,rsdr det o't'taddligt
med den sakeni snickaruerkstiider."
VerkmdstareLjungdahl instdmmerocksi i herr
Lofstroms isikter om olycksfallen och naimnet,
att hdlsotillstindet dr ovanligt bra tack vare
luftkonditioneringen. Nu hdnder det sdllan att
nigon dr hemma och sjuk i forkylning, till och
med ndr epidemier gir i stan. I gamla nodellverkstadenkunde det i bland vara 10-talsman
sjuka pi en ging. Omsdttningen pi folk ir
ocksi ovanligt liten hdr: man kommer, man
trivs och man stannar.
Nista yrke blir finsttickarens. Har ffagar vi
herr Hilmet' Reinholclsson,ay gammal boforsslikt och sjdlv boforsaresedanc:a 16 hr.
"la, bd.def ar och farfar arbetadehi)r i Bofors.
Far uar st)araare,men jag har uarit trdarbetare
hela tiden. lag uar pd. en mr)belfabrik, innan
jag konr hit.
Det mesta arbetet ir inredningar till lddor
for reserudelaroc/t annan utrustning. Det iir
ett orustiindigtjobb. Man fi.r kl,i in facken mecl
filt och sa?nmetibland och si passain uerktygen
i li.dan precis. Men jag iir ju utbildad mi)bel'
snickare, si ibland gt)r jag mobler ocksd.. Mitt
finaste jobb uar ndgra sm.d.etuier till itu.rkurna
tiindrdr, sorn. Kronprinsen och prins Gustatt
Adolf fick som rninnesgi.uor.Modellen till spisenpi Haga uar ochsd.ett fint arbete,rued mycket bild.huggeriarbete.
Arbetsplatseniir bra, ren och snyggi'
Li.dsnickare dr herr Gunnar Aldenstdhl, som
varit i Bofors sedan t939. Hit kom han frhn
Borgviks bruk i Vdrmland, ddr han ocksi var
snickare. Om lidsnickeriet har han just inte
mycket att sdga,eftersom verkstadenvid virt
besokinte hade minga lidor i arbete.
't) Armerade glas lro insatta som brandskyddsitgiird.

"Det iir mest uanliga pach,lidnr .rornai brukar
gi)ra, men sista tid.en har jag sysslat med litet
au uarje. En tid saaraadejag"plugg" i en automdtsaara. Vi kallar det fdr "plug{", aad dont
egentligen heter oclt anadnds till uet jag inte,
men dorn sitter uissti tind.rorei till 20-40 mm
och antitankammunitiort.Vi suaraarpluggen ur
ldnga stiinger, " pinnar", i en autotnatsuara, Det
finns tre sd.danantaskiner hi)r, ocb en t??anskoter
uarje mashin."
Lidsnickarna ha en verkligt knepig maskin
till sitt forfogande for spikning av allal&ddelar.
Att beskrivaspikmaskinenskulle ta alldeles for
mycket utrymme i ansprik (vi kan det f. o. inte
heller), men vi forst& herr Aldenstihl vdl, ndr
han siiger, "den maskinenzir verkligen fin."
Det dr inte smi kvantiteter pl.,gg som tillverkas,men tillverkningen ar nhgotkonjunkturbetonad och hdnger sammanmed ammunitionsbestdllningarna. Produktionen kan bli stor, nirman sdtter till, 30.000-40.000 phgg till 40
mm ammunition kan man gora pL t4 dar.
Herr Folke Karlsson dr egentligen automatsvarvareoch specialistp6. tillverkning av svarvade smidetaljer, men d,venhan sysslar med
snickerierav olika slag ndr s6.behovs. Vid virt
besok svarvadehan sm8.trdcylindrar till "sinkbottnar" av vitbok och bjork till granater.
"lag har uarit hiir i tt dr och konz /tit frkt
Bjorneborg, dnr jag aar amendator. Men jag
trottnade pd lantbruket. Hlir ))r ett bra jobb, det
iir ingen fara med d.e, lag iir framfdrallt sua,raare och gor fyllnadskroppar och plugg au oliha
.rlag. Stora serier gor ui i belautomaterna,ui ha
haft )inda till 900.000 st. i en bestiillning.
lag har en bra fritidshobby ocksd;jag hugger
ued dt Bofors, och jag kan hinna nted ot,er.20()
kbm om d.ret."
Mod.ellgranskarenhar ansvaret for att alla
modeller dro korrekt gjorda och stzimmamed
ritningarna. Hetr Gannar lohansson var forst
ritsare i kanonverkstaden,innan han for 2j ir
sedankom hit. Sammanlagthar han 33 tjdnsteir vid Bofors.
"la, iog kontrollerar alla ntodeller .rom gir
hiirifrd.n. De olika delarna .rkall passa, ocb
Iikasi skall kiirnlddorna passaprecis, annar,rblir,
(Foru.i. sid. r9.)
Bildraden ui:ar sSgfilare Erik &ld, linsnickare Hilnzer Reinboldsson,autonzdlJaaraare
Folke Karlston,
JEdtnicLareGunnar Aldenstihl, modelltnickarenocb
Alubbordf6randen Edain Li)fstrt)m, liirlingen Oten
Olssonocb modellhontrolltirGunnar Iobanstorz.

Medaljdrer frin

Nobelkrut

Sittande frin vinster till htiger: Helge Gerhard Brandt, Dauid Entanuel Eriktson,'Clat Herlin, Karl Georg
Guslaussonocb Erih GustauEnocA.Stiende fr. vdnstertill hciger: Knut Hllding Er)kston, GustauRagnarErlandtson, Erik loban Gailaasson,Karl Petrus Bji)rA ocb Harald. Emanuel Enock. Pi fotot saknasTage Algot Gadd.e.

lTobelkruts

50'&rsfest och rredaliutdelningen
p& Bofors sarnlingshus

Det var en stor och representativforsamling
som lordagen den 21 augusti fyllde Samlingshusetsroda fitoljer for att ndnara vid och deltaga i firandet av Nobelkruts 5O-irsjubileum
och den Lrliga medaljutdelningenvid AB Bofors. Ddr var styrelsen och bolagsledningen
med damer, flertalet av de 43 medaljorerna
jdmte anhoriga, medaljorernas chefer och arbetsledare,representanterfor fackforeningarna
och ovriga personalorganisationer
samt ett litet
antal gamla Nobelkrutare vilka sirskilt inbjudits. Tyvdn - det miste man sdga - hade
inbjudningarna mist ransoneras di salen ej
rymde mer dn ca 250 personer,annarshade man
gdna sett att flera av veteranerna kunnat
ndrvara.
Pi slagetkl. 15.00 hojde fanjunkare Gustavsson taktpinnen och Bofors Musikki.r inledde
med Alfv6ns "Festspel". Konteramiral Erik
\7etter, vir styrelsesordforande, hdlsade ddr-

efter alla ndrvarande vilkomna. Amiralen ermrade om Bofors-jubileet for ett par ir sedan
samt fortsatte:
"For 50 ir sedan borjade AB Bofors Nobelkrut sin verksamhet vid sidan av och i ndra
samarbetemed Bofors. Aven om Nobelkrut si
sminingom inlemmades pi ett mera fast sdtt
i Bofors organisation,har verksamhetenhdr i
Bjorkborn byggts upp och utvecklats efter de
linjer, som grundarna av detta yngre tillskott
till Bofors verksamhet tinkt sig och utstakat.
Pi ett foredomligt sdtt ha id6er och traditioner
fullfoljts under desshalvsekellhngatillvaro. Vi
hade varmt hoppats att idag flttt htniuta n:d'rvaron av en av grundarna av detta foretaS, nimligen Kommersridet Ragnar Sohlman,som ocksi skulle varit den vdrdige utdelaren av de
medaljer, varmed styrelsen idag velat hedra
vissa av sina anstdllda som tack for llngvafig
och trogen tjdnst. Nir Ragnar Sohlmannu icke
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ldngre finns ibland oss stannavi med vordnad
och tacksamhetinfor minnet av den avgorande
insatshan nedlagt for skapandetav detta foretag och for dessutveckling."
Direfter erinradeherr \Tetter om Nobelkruts
civiltillverkning, hur denna utvecklatsoch gjort
foretaget mindre kd.nsligtfor de konjunkturer
som en krigsindustri alltid miste vara beredd
att mota, samt framforde ett tack till de anstillda av allakategorier,vetenskapsmdn,
ingeniiirer,
formdn och arbetare som bidragit till framgingen samt fortsatte:
"Vi ha idag gl?idjen att hdr se trotjdnare ej
blott ffin Bjorkborn utan ocksi f.r?anandra
delar av Bofors verksamhet,vilka under ling
tid verkat inom foretaget. Styrelsenvill gdrna
visa erkinsla for denna derasinsats. Man kan
ha olika uppfattning om en medaljs veirde,men
de som vi idag sdrskilt skulle vilja hedra kunna
vara overtygadeom att de medaljer som komma
att ijverldmnasdro ett sant utiryck for tacksamhet och erklnsla frin foretagets ledning ocl-r
frin dessstyrelse."
Sedan "Boforskoren", en for dagen sammansatt kor av medlemmar i Tjdnstemannakoren,
Arbetsledarnaskor och Arbetarsingforeningen,
under Holger Hallenbergsledning sjungit Selim
Palmgrens "Sjofararen vid milan" och "Virmlarrdsvisan",var det tid for hogtidstalet.
Bildradenaisar:Het Arne AnderstottblTserlanfarer
- Ett appniirksanttaud)toritnt,
fdr medallorenkt.
'lr. u.
Li)nnberg,
R.
fru
t'nt IngaSalin,direktarGlint.rtedt,'fru Anna Kjellander,'fruSiu Sablin,d).rponent
oclsfru VijAander,direktdrochlru Sohlnan,amiral
ochfru lYetter.- Nobelkrat.r
ntetlaljdrer
pd beder:platt. - Dagensh6gtidstalare,aniral lYetter ocls
direktorSoltlnan.

*ii.liniir9rt'iffi

Direktor SverreR:son Sohlmanskildradelivfullt och ingiende hur industrien vuxit vid
Bjorkborn, frin hammarsmedjanvid forsen och
Alfred Nobels laboratorium vid herrgirden, till
dagenskemisk-tekniskastorindustri. Ni.got utforligare referat av hogtidstalet ger vi inte hir,
vi hdnvisaistlllet till forra numret av tidningen.
Aven herr Sohlman tackade alla medarbetare
och slutademed en sdrskild hyllning it de min
och kvinnor som stupat pl sin post.
Som inledning till sjdlva medaljutdelningen
spelade Bofors Musikkir Edv. Elgars stitliga
"Pomo and Circumstance". Amiral \Tetter
samt lottorna froknarna Sylvia Dahlkild och
Stina Karlsson bestegopodiet och utdeladevant
och elegant medaljerna till 37 av de 43 medaliiirerna. Fem av henarna och en av damerna
voro av olika anledningar forhindrade att narvara. Yarie medaljorbelonadesmed en applid,
damernas och Disponent Herlins kanske litet
ldngre och hjzirtligarc an de andras. Amiralen
utbringadeeit leve for medaljorernaoch fanfartrumpeternaavslutadehyllningen.
For medaljorernatackadesedancivilingenjor
Ernst Selin. Herr Selin erinrade om bolagets
stortartade uiveckling uuder de forflLrtna 25
iren:
"Vi ha fitt vara tned om arbetet att konstruera och tillverka bolagetsforndmliga pro-

Bildraden uisar: Bofort musiLkir. - Aniralen be'
tkhdar gillande nlir -t'rbAenDablkild med'alierarcl)s'
ponent Herlin, - Fru Anna Carin HSkanssontackar
och niger. - Fotograf ClemensTillman tackar hdgtidligt oclt ingenj6r Altling rkntar p3 rin tur. - "Till
.ri:t fratnldrde ingenji)r Selin medaliiirerna.rtacA."

Medalj6rer frin Boforsverken
St&endefrin vdnstertili h<iger:Artnr Vitalit Bi6rk, lobn Aluar Mauritz Helsing, loban Holger Karserius,
Karl Augutt Suenston,Elon Yngue Tage Myhr, GustauFredriA Bjdrnd.abl,,Henning Hjalntar BrasA,Bror Georg
Frr)berg,Bror RagnarBroberg, f oban Eoert PalmAaist,Eduitt Engelbert Karltson, Guttaf Clenzent Tillman,
Helmer Bernbard Karlsron, Gutlau Adolf Henriktsoa, fobatz Gustaa 6rn,, fp4y lohannes Nilsson, Rudolf
Natanael Hagland, Knut Elof Si6gren. Sittande: Are'dt Holger Ahling, Yngte Henrik f ansson,EriA Ernfrid
fantton, Erntt Cornot EriAstotz,Anna Car)n HiAantsoa, Anna Eugeniaf ohanston,,Ernt Vatfrid Selin, Guttau
Emil Gustautson,Karl Folke Strotz, Sigurd.FerdinandNordhtist, PifotografietsaknasErwtGottfrid.Emanuel
Grell, lobanValfrid Grdnlund, MariaVilhelmina Karlt.ron, Karl Sigfrid Olron ocb Ragnar Arendt Zander.
dukter pi det artilleri och sprdngdmnestekniska
omridet, vi ha sett hur verkstdder och fabriker
vdxt ut, vi ha ocksi lagt mdrke till hur bolaget
genom upptagande av civila tillverkningar sokt
g6ra sig mindre sirbart i ekonomiskt avseende

Medaljdrer 1948, som ei Aontmo med p2 gruppfotografierna: Tage Algot Gadde, NobelArut, Maria V)lbelrnina Karlssort, loban Valfrid Grt)nluncl, Ernst
Cottfrid Ernanuel Grell,, Karl Sigfild Olstotz oclt
Ragnar Arent Zander, Bofornerden.
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och vi ha foljt det frarngingsrika arbete som
utforts i laboratorierna. Nigon mera framtridande roll i allt detta har ju kanske ingen av
oss spelat, men vi ha litet var tjdnstgjort som
en virdefull kugge i det vildiga maskineriet."
Herr Selin slutade sitt anforande med ett leve
for bolaget och dessframtid.
Sousas kldmmiga march "Semper Fidelis"
blev slutvinjetten pi denna del av programmet
och sedan bdnkadesgdsterna vid kaffeborden
ute i foaj6n och lilla salen. Hdr hade Karlskoga lottaki.r gjort sitt allra bdsta med extra
gott kaffe och dopp och hir lossadestungornas
band, minnen iterupplivades, bekantskaperna
iterknotos mellan unga och gamlaNobelkrutare
och Boforsarbetare.
Dagens jubileumsfestligheteravslutadesmed
ett stitligt fyrverkeri i parken till Bjorkborns
herrgird. Det vackra vddret gynnade denna
programpunkt och gjorde skidespeletmera sevdrt och effektfullt dn fyrverkeriet vid Boforsjabileet 1946. Vi kanske ocksi skall tala om
ait fyrverkeriet levererats av C. R. Hanssons
Pyrotekniska AB i Goteborg och att det "avbrdndes" av herrar Gosta och Sven Karlsson,
soner till forre verkmdstarenErnst Karlsson;
Gosta nu anstdlld hos firman Hanssonoch Sven
dnnu kvar i Nobelkrut.
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Strilande sensommarsolfrin klarbli. himmel,
glada och belitna miner, allmin tacksamhet
over en intressantrundvandring, en perfekt genomford organisation samt - i ni,gon min --omma och trotta fortkomstledamoter var det
bestiende intrycket av visningen av Nobelkrut
sondagen den 26 september1948. Men innan
man kunde summera ned dagens intryck hade
en hel del hdnt, som dr vdrt att berdtta om.
Id6n till visningen framfordes av bokforingschefen Sven Sinclair pi. Foretagsndmndens
sammantrdde i decembei 1947. Helr Sinclair framhdll bl. a. att de flesta anstdlldaickehaft tillfiille
att se mer ein den avdelning dir de sjdlva
arbetade,ej heller hade makan eller maken sett
den plats, ddr "dkta hdlften" hade sin utkomst.
Att fa ld,ra kanna fabriken och arbeisforhillandena skulle sdkert oka intressetoch stdrka samhorigheten. Till kommitterade for att utreda
frhgan valdesoveringenjorA Wahlquist, doktor
E. Lonnberg,forslagsstillarensjdlv, verkmdstare
G. Hellstrom och herr Tage Holmstedt med
herr U. Engstrom som sekreterareoch adjungerad iedamot. Det blev herr Engstrom som kom
att draga det tyngsta lasset och honom tillkommer ocksi den storsta a:-anatt dagens program
gick si vdl i lis. Sedanherr Hellstrom kvistat
ivng till Argentina, ersatteshan av verkmdstare
L. Bodin. Pi Foretagsnaimndens
sammantride
den 18 juni 7)48 kunde kommitteradesforslag
f r amld,ggasoch godkdnnas.
Organisationenvar i stort sett foljande: Delt^g rna, som i god tid skulle anmdla sig till
resp. tidskrivare, uppdelades i storre grupper

pL zoo personer, vilka skulle samlas med 45
minuters mellanrum for att Passerain genom
gamla fabriksporten. Deltagarantaletmiste av
for dagen.
m&nga skil maximeras till ca 2.OOO
Sedan ovelingenjorerna Jullander och $7ahlquist i personalhusetA 19 alternerandehillit
ett kort foredrag om Nobelkrut, skulle de storre
gruppernauppdelaspi t o mindre studiegrupper
om 20 personer, vilka med sakkunnig ciceron
skulle vandra over fabriksomridet ldngs en bestdmd vdg, ndrmasi lik en 8, som forde genom
de viktigaste avdelningarna. Att pi en dag besijka samtliga 500 byggnader inom det vidstrdcktaomridet var givetvis omojligt. For att
grupperna i forsta borjan icke skulle siota samman och stockasig promeneradevarannangrupp
"medsols", varannan "motsols". Skdrningspunkten i ittan utgjordes av Marketenteriet.
Utpasseringenskulle ske genom huvudporten.
Buss-och tigforbindelse skulle dven ordnas pi
ett par stillen for att korta av promenaden.
Ndr komrnittdn diskr,rterade
prograrnmethojdes en och annan pessimistiskrost: "det blir
inte ens 400 som kommer pi visningen" - "vi
fir inte ciceroner" - "det blir sdkert regn"
o. s. v. Alla dessatvivel kommo pi skam. Anmilningarna inkommo frin L.470 personer,
90 % av dem som tillfrigades om att bliva
ciceroner forklarade sig villiga (6vriga 10 %
hade laga forhinder), vddret blev strilande
o. s. v. Kort sagt, insatsenblev helhjiltad frin
alla parter och makter.
Att hdr referera alla detaljer i organisationen
och programmet dr givetvis omojligt, men nigra
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Bildraden aiur: Oaeringenjdr I ullander talar orn
NobelArutt bittoria, - Grupp VII frbor f orelci:ningen
om Nobelkrut, auditoriet bleu nLgot distraberat aa
'fotografen.- Grupp "lVarming" passerardynan)taudelnitzgen. Grupp "Engstrdnt" 't'Lr en liten
utombasleAtion a)d nin'oglycerinbutaarlehz)ngen. , , , och bdr nted.JatntndinJresseb2 demonstationen
i tai)tt- och ntalningsbutet.
glimtar ziro vdrda ait ndmnas. De 1.470 anmdlcla

deladesupp i 7 huvudgrupper och dessai sin
tur i 10-11 visningsgrupper,allt enligt planen,
varvid man sag till att arbetskamraternafrin
samma arbetsplatsi mojligaste min kommo i
samma grLrpp. Till den forsta gruppen, som
startade kl. 9.00, hade icke mindre dn ca 500
anmilt sig, vilket visar att Nobelkrutarna aro
morgonpigga av sig d.ven pi sondagarna. 72
ciceroner med 7 reserver utvaldes, trimmades
och forsigos med utforlig vdgledning.
Si till sondagen:PLrnktlighetzir en dygd vid
Nobelkrut. Samtliga deltagare passade tiden
fint och overingenjorerna behovde ej vZinta
nigon minut over tiden for att fi. auditorierna
samlade. Sakkunnigt, populdrt och elegant berittade de om krutbrukets historia och utveckling under ca 15-2O minuters tid som en forberedelse till promenaden. Sedan overtogs
befdlet for en kort stund av brandm;istare
Carlsson,som med friskt humor sorteradeupp
de rdtta tjogen, overantvardadedem till resp.
ciceroner och s5.sldppte i vdg grupperna med
nigra minuters mellanrum. DeL var precis som
vid starten infor en storre orienieringstzivling.
Ingen tvekadeeller protesteraden?irciceronerna
hojde sina kommandostavar,icke ens neirherrar
Rehnmark, J. Eriksson och H. Svenssonviftade
medV \,V 2 ochV 3.
Ute i fabrikerna hade resp. ingenjorer ordnat
med utstdllningar av halvfabrikat och fadiga
produkter. Dzir fick man se prov pi krut, trotyl,
Bildsidanuppifrfrnoclt ned: lngenidr F. Dalin nz.ft.
uid patroneringshutet
ND 4 i aiintanp2 bu:ten till
- Spfrruagnen
tnarAetenteriet,
nzed.
grupp"Engitron?"
liintnarlackullsfabilAen
NCE 22. Henar Tbure Anderron ocb Sigurd Flood.iiro spfrruagntfora
Grupp "af Ekenstanz"Lh,erfrin RA med tarnma
forare.Man njuter au solskenocb fri:k luft p2 tpi)ruagnen.- Grupp "Engstrdnz"ocb grupp "lonat
EriAtson" mdlas i trotylaadelningeil. - Hiir staderar
',nantaAtt- ocb ntalningsbusetH 1. - FormarzSune
Hellstrdmt grupp tar en soltbensl.tattsi uiirztan pfr
busilransportenfrfrn ND 4. - "Kaffetfrren den bitta
iir" . . . . biir dricAer helr EriA Karltsort nted skllthap
kaffe. - Grupp "Carbonnier" har Aontmit till RA 1
och fhr nu liira sig det l|pande bancletsmysteriunt.
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Glirntar

frfrn min sarrvaro rned nyligen
avfestade d0'rilringen
CLAS HERLIN
Azt Disponent

I den sagoomspunnaforntiden fanns en man
som hette Alfred Nobel. Med geniala id6er,
outtrottlig foretagsamhetoch god affdrsbegivning skapade han en enorm formogenhet, och
med hjiilp av den fick han mojlighet att fullf.olja allt- djdrvare id6er. Slutligen - med ett
testamenteoch 30 miljoner gammalkronor - i
kopvdrde overldgsna100 miljoner nukronor kastade han glans over sitt land och gav det
under nigon vecka i morka december mlnad hr
efter 3"ren fasadbelysning,som gjorde Sverige
synligt for all vdrlden.
Tyvdrc var jag icke med nzir krutet fanns
upp, men sommaren 1903 besi,g jag bruket i
Bjorkborn. Ragnar Sohlman bar vilvirdat hakskziggoch ndr jag nu riknar efter, kan han inte
havait mer in cirka 33 Lr. Hanvar frhn borjan
en dldre soigneradherre. Och det gjorde, att
han egentligenaldrig ildrades infor mina ogon.
7973 gjorde Ragnar Sohlman itervisit pi
Vinterviken, ddr jag bl. a. sysslatmed den krutmassa, som skickadestill Bjorkborn for valsBtiirkbornsdagen

( Forts.frdn fi)reg.sida.)

torpedspetsar och granater, tdndhattar och
sprdngkapslar, raketer, granater och fdrdiga
skott men ocksi fredliga saker som celluloiddockor, vaxduk och linoleummatta,sackarinoch
kloramin, cykelljus och rakapparaterm. m.
Mellan Sdby och Marketenteriet hade verk,
mdstare Gunnar Nilsson ordnat med ett par
bnssar,som forde de trotta vandrarna fram till
kaffetiren. Att denna verkligen srnakadefick
man otaliga syn- och horbara bevis pi, men si
hade ocksi fru Loyd och alla flickorna gjort
sitt allra bdsta och Konsumrestaurangchefen
sjdlv, herr Eric Mattson,var ute och overvakade
det hela. En extralicenspL 21 kg kaffe och 4o
kg sockerutnyttjadesocksi till sista "droppen".
Bussarna voro nog bra, men den verkliga
forijusningen vdckte Krutbrukets egen spirvdg,
med bekvdma och luftiga vagnar, sdrskilt lig
taxa och synnerligenoregelbundna,men for alla
passandeturer. Spirva1narna (minga kallade
tyvd-rr i.kdonet for trallor) gick mellan lackullsfabriken och RA. Spirvagnsforarc- ia, de
voro ju ibland forare, ibland "tlgklaruarc" -
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ning. Han sademig, att meningen var att han
sjdlv skulle flytta over frin Nobelkruts kontor
till Bofors, for att taga hand om hela krigsmaterielforsdljningen,sirskilt den pi. utlandet.
Sprik- och krutkunnig som han var i hogsta
grad, hade han haft stor framg&ngmed att gora
nobelkrutet bekant ute i virlden och som respektive regeringarofta samtidigt kopte kanoner,
krut och sprdngladdadeprojektiler, ansigs en
personalunion mellan Bofors och Nobelkrut
i och fijr forsiljningen vara lnmplig. Han undrade nu, om jag ville bli hansassistentpi Nobelkrut for att si sminingom sdtta mig in i dess
aff.areroch skota det under hans bortovaro.
Trotyltillverkning studenas och upptages p&
. programmet
Sohlman stannadeendast nhgra hr pi Bofors
kontor. De militdra experterna ddrnere voro
icke alltid lika hdnsynsfulla som den ligmdlde
gentlemannenSohlman. Han trottnade och kom
tillbaka till Nobelkrut igen. Sohlman var timid
och vek aktningsfullt undan for varje "tjverfor dagenvoro herrarnaHelge Karlsson, Sigurd
Flood, Tore Moberg, Harald Enock, Gunnar
Karlsson och Ture Andersson. Redaktorensom
var ute och besig det hela har aldrig sett en si
solig och leende jd'rnvdg och aldrig mott si
glada och trevliga "spirvdgsgubbar".
Ocksi. pi mammorna hade man tdnkt. Daghemmet stod oppet hela dagen och ddr parkerades ett 4O-taI barn, som "tant Maja-Lisa",
"tant Anne-Marie", "tant Kerstin" och "tant
Karin" roade med lekar och sing och fiirplZigade med saft och kakor. Sjukvirdsstationeni
Marketenterietrapporteradeendastett fall (icke
akut) och syster Carin och herr Aberg hade
foljaktligen en lugn dag.
Efter ca 3%-41/2 timmes besok utpasserade
samtliga igen, ld,rdaoch belitna, men som sagt
nigot trotta. Minga 6nskade att visningen
skulle iterupprepasvarje ir. Denna onskanblir
kanskesvir att uppfylla, ty Nobelkrut jubilerar
ju inte vart hr och visningen fir sessom ett led
i firandet av 50-irsminnet.
Men vi kan vdl fylla 55 och 60 hr ja t. o. m.
E, L.
100 ir vad det lider.

ordnad". men han visste icke vad fruktan ville
sdga. Nzir vi i borjan av forsta viddskriget beslutat oss for att upptaga tillverkningen av
trotyl, som dittills inkopts frin Tyskland, kommo vi i forbindelse med en tysk patentfirma,
som sllde tillverkningsrdtten enligt di modernaste metoden och lovade skaffa oss tilltrdde
till en fabrik, som just var under uppforande
nere i Osterrike, och ddr vi kunde studeramaskiner och tekniska anordningar. Sohlman och
jag reste ned till \7ien i december 1974, och
blevo insldppta i fabriken pi kort, ddr vi av den
tyska firman angivos representeramaskinleverantorer. Och si gick vi ddr och studeradeom
dagarnaoch pi kvdllarna kollationeradevi vira
intryck, skrev och skissade.
Ndr vi kom hem inbyggdestroiylfabrikationen i gamla Bjorkbornsmedjanoch genom slrccessivaforbdttringar lyckadesvi drir tillverka en
ovanligt ren trotyl, fyllande mycket hirda prov.
7974var inte samhdlletBofors pilhngavd.gar
s5.vdlordnat som nu. Jag bodde forsta tiden
tillsammans med nyanstillde kaptenen Hessle
och lojtnant Lundberg pi divarande frzimlingshotellet och det hdnde vid bjudningar hos gamle
\Wijkander, att man pi den korta biten till herrgirden sjdnk si ned i lera att man trots galoscher
miste in i koket och bli avtorkad innan man
kunde med blankskinnsskornabetr;ida de fornd,mliga mattorna.
Krlgs' och kristid
19L5 for si Ragnar Sohlman ut till Kina for
att forhandla om bestdllningaroch under tiden
stod jag for rulljansen vid Nobelkrut. Ingeni6ren Egron Kaijser kom med ett forslag om en
varvid skulle
forbiittrad salpetersyretillverkning,
behovas soda. Jag tyckte det lzit bra och som
jag mdrkte ait allting di som nu fordyradesoch
forsvann ur marknaden kopte iag ett parti om
L00 ton till 10 ore kilot. Kaijsermetodenvisade
sig emellertid foga mdrklig och ndr Sohlman
kom hem fick jag en ligmdld admonition for
att jag i ogjort vdder gitt och kopt ett s& stort
parti soda. 10.000:- Kr. var mycketpengarpi
den tiden. Nigot ir senareblev en storre del
av sodapartietbeslagtagetav staten. Det rekvi
reradesmot en av myndigheternafaststilld ersittning av Kr. 2: 25 per kg. Det tanklosakopet
gav ossen vinst av ca 150.000:- Kr.
Under tiden rdknade vi pi den stora krutbestdllning om 50 ton, som Sohlman erhi.llit i
Kina. Provtillverkade och provskiit. X{en si

ingick meddelandeatt det forskott om en tredje'
del av kopesumman,som kineserna skulle betaIa, val utkvitterats av den formedlingsman
Sohlman anvdnt ddrute, men att sedan denne
man awikit till okdnd ort med hela summan.
Och si blev det ingen fabrikation av krut for
den kinesiskamarinen.
Fabrikationen for vir egen marin vat hela
denna tid mycket besvdrlig pi grund av att vi
icke fullt behirskade stabiliseringen av niirocellulosa. Det gick si lingt, att vid torkningen
av massanprov uttogs av Marinforvaltningens
kontrollant 3"varie kruttorka om nigra kilo. Och
si kanske den ena torkan godkindes och den
andra kasserades.Det var forst efter sur kokning i rostfria k;irl, som vi lyckadesfi. saken i
vir hand, och ddrmedvar v;igenbanad fot f.ramstdllning zivenav nitrocellulosa for lacker.
Emellertid tog kriget slut. Svenska staten
icke blott avbrot nybestdllningarvid Bofors, den
dven annullerade redan kontrakterade leveranser. Vid Nobelkrut forsimrades stadigt den
ekonomiska situationen. Arbetarstammen nedbragtes. Ndr Ragnar Sohlman avgick vid irsskiftet 1979-20 var arbetarstyrkan nere i 80
man. Bolagetskredit hos SkandinaviskaBanken
om 900.000:- Kr var helt utiagen och Ragnar
Sohlman hade av egna medel mist tillskjuta
80.000:- Kr.
Fiirfattaren iivertar chefskapet i mindre niiisam tld
Det var iust inte si lustigt att overtaga ansvaret. Det gdllde i forsta hand att skaffa nya
bestdllningari nglkrut och trotyl, vira huvudfabrikationer. Marinftirvaltningen forklarade,
att de icke hade nigra medel, men att de nog
skulle behova 20 ton krut for 28 cm kanonerna.
Riksdagen hade beviljat 5 miljoner for extra
statsbestdllningarhos hirdast pressadeindustrier. Jag gick upp till Per Albin, som di var
forsvarsminister,och lyckades ur 5 miljonersfonden utfi pengar till de 20 tonnen krut. Med
forskottet pi den bestdllningen betaldes bolagets hedersskuldtill Ragnar Sohlman.
Glddjande var ocksi att vi lyckades fi en
forsta trotylbestdllning till utlandet, ndmligen
till Turkiet, baserad p3. att vi kunde accePtera
ett hirdare "Phlichtenheft" dn andra fabriker.
Den obetydligt hogre renhetsgradenvi presterade hade sikerligen ingen som helst inverkan
pi trotylenshillbarhet. Men den hade en fordel
i att den skaffade oss kunder.
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Under den forsta delen av 7920 var det oss
omojligt att hitlla kvar hela arbetarstammen.
For att markeLa,att vi forutsatte, att vir ekonomiska nod var overgiende, "permitterades"
en del av arbetarna och andra finqo arbeta 3 i
4 dagar i veckan.
Skosmiiria med fiiga t'gliinsande.. resullat
Medan man vdntade pi att bestillninqar i
tillricktig mdngd for driften av krutbiuket
skulle i.ter kunna forskaffas, ansig styrelsen,att
man borde forsoka med civila tillverkningar,
varvid emellertid endastforefintliga krutmaskinet, i huvudsak valsverk och icnidmaskiner,
skulle komma till anvdndning, eftersom nigra
storre investeringar icke kunde goras. Dzirvid
follo tankarna pi. den mycket beleddaBonoskosmtirjan, som kunde framstillas med ringa
apparatur utover kni.dmaskinen,och som man
kunde tinka sig pi laboratoriet framkonstruera
i si.dan sammansdttningatt den icke forstorde
lddret - vilket i handeln varande smorlor tydligen gjorde. Det aar s8.lundaen uppgift.
Att den tillverkningen blev nedlagd berodde
dels p5, att vi sminingom fingo bittre anvdndning for vira knidmaskiner, dels dven pi
att vi kommo underfund med att ndr en skosmorjeaski allmdnnahandelnkostar 50 ore, si
tar forsdljningsorganisationen2) ore, annonseringen 15 rire och asken 5 ore och si iterstod
endast 5 ore for sjd.lvamassan,si. ldnge ndmligen icke annonseringenkunde minskas.
Tillverkningen nedladesndr en reklamfirma
klargjorde for oss att vi i forsta hand miste
nedlaggaitminstone 100.000:- Kr. pi annonsering, innan vi kunde rdkna med att fi iglng
nigon verklig fabrikation.
Jag ndmndeom den forsta trotylbestdllningen
till Turkiet. Kontrollanten var en ovanligt
rund herre och hans medforda maka desslikes.
Si kom han en ging och klagadt for mig att
hans fru g6.ttned i vikt. Han ville inte komma
lrem till Turkiet med en dam, som var ldttare
rin den han kommit till Bofors med. Han anholl, att de som botemedel mot avtackling
skulle vardera erhilla minst en liter punsch i
veckan att tan pi rummet. Och det fick dom.
Samarbete lnledes med f. G. Farben och fill,
verkningen av progresslvt geviirskrut
igrflngsiittes
Emellertid hade jag resoneratmed min gode
vdn Direktoren i Fosfatbolaget,Carl Edlund,
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ledamot av Nobelkruts styrelse,om mojligheten
att upptaga nigon av det besegradeTysklands
fallna mantlar. Och en vacker das i februari
minad 1921 kom Edlund till Bofors i sdllskap
rned tvi framstiende representanterfor L G.
Farben: Generaldirektor Doktor Duttenhover,
styrelseordforandei det virldsbekanta krutbruket Koln-Rottweil, samt professor Flechtheim,
syndikusi I. G. Farben,desschefjurist.
De besigo krutbruket och uttryckte sin forvining over att vi kunnat tillverka si framstiende krut i s5.danenkel anliggning. De voro
forbluffade over dessasmi trdhus mellan sandfyllda trdpallisader. De ditida tyska krutbruken
sigo ungefdrligen ut som Nobelkrut giir nu,
fast anlagda i betydligt storre skala.
Emellertid trdffades prelimindra beslut om
samarbete. Och i april iecknadesi Berlin kontrakt om att Koln-Rottweil mot en sllmma av
ca 300.000mark skulle levereraoss en uppsittning av maskiner for tillverkning av progressivt
gevdrskrut, vilka maskiner de enligt fredsbestaimmelsernamiste demontera. Vidare skulle
de tillhandahilla en verkmeistarefor igingsdttning samt tillskriva sina gamla avnuimare,siirskilt Argentina, att numera var det Bofors Nobelkrut, som kunde tillverka Rottweilerkrutet.
Allt mot en viss royalty.
Forsta gevdrskrutbestzillningen
gick tilt Argentina. Frin arm6laboratorieti BuenosAires
ingick emellertid rneddelande, att man icke
kunde godkdnnakrutet, di det icke fyllde "forpuffningsprovet". Man ville silunda icke heller
betala. Hos oss gav krutet i alla prov fornimliga resultat. Sakenvar obegriplig.
Jag resie ut och forsta dagen pi laboratoriet
i BuenosAires kunde jag konstaterafelet. provror med krutet nedsdttasi ett bad somupphettas,
si. att temperaturenstiger 5o i minuten }fan
antecknar badets temperatur, ndr krutet forpuffar. For att dennatemperaturskall siiga 5o
i minuten miste man givetvis hela tiden stegra
uppvdrmningsligan i den rned skruv forsedda
spritlampan. Ju hogre temperaturen stiger, ju
mera virme utstrilar nimligen frin badet.
Men s3,gjorde man icke i BuenosAires. Man
avpassadeforst ligan si att temperatureni badet
utan provror steg 5o i minuten. LIt si iter
badet kallna, insatte glasroren med krutproven
samt skot in den "fdrdigreglerade" lirnpan.
Temperaturensteg naturligtvis till en borjan I"
men till slut endast 3o i minuten. viirme over-

fordes alltjimt till krutet och si kom forpuffningen vid en si lig temperaturatt krutet miste
ansesunderkdnt. Jag pi.pekadefor laboratorieforestindaren att enligt bestimmelsernaskulle
temperaturenhela tiden steqra5J". Att det mot
slutit endastblev 3" hade f,an aldrig mdrkt och
icke heller kunnat tdnka sig. Han fotsvann och
jag slg honom icke mer den dagen.
Om ca en timme kom emellertid arsenalens
rnilitira chef, en ma1'orIthurbide. Han framholl, att de icke gdrna ville forlora ansiktet.
I(unde icke jag i en skrivelse erkrinna, att ar'
mdns laboratorium visserligenhade ritt betriffande forpuffningsprovet, men att iag garante'
rade att krutet var stabilt och i varje fall skulle
sti sig de i Argentina foreskrivna 10 iren. Om
Tltlarr

jag gjorde detta, skulle de betala krutet samt
Idmna ny bestdllning pil ca 2 miljoner kronor.
Jag accepteradeoch det blev som han sagt.
Dagen efter medaljutdelningen i Bofors
lrdromsistens blev jag efter en rundtur inom
forsoksavdelningenvid Nobelkrut inbjuden av
Doktor Dahl6n pi en cocktail och det visadesig
att han bodde i mitt gamla Gullbergstorp frin
tiden 7914-7919. Frukttrdden jag planterat
men aldrig hann se nigon vidare frukt pi, stod
nu oversillade - de voro stora, gamla och
knotiga. Aldrig hade jag tdnkt mig, att de
redan efter ett trettiotal ir skulle bli si vord.
nadsvdrdaoch rikbdrande.
Det lonar sig att plantera.

(Forts.frin sid. 8.)

elehtrisk kraft i gjuteriet, bara i kanonaerkstadet krdngel. Sd. jag stdr fdr slutklihnmen pi
d.en hade dom kraftrnaskiner. lag kotn forst
tilluerkningen hiir.
till tackjirnsgjuteriet, sen bleu iag kiirnnzakare
Det iir ett intressantjobb, nytt for jiixtnan,
ocb till sist kom jag till stdlgiateriet.
ingen rnodell rtr lik den andra, sd iag tycker
Annu tiinker iag inte .rluta, jag arbetar sfr
det dr bra."
jag orkar."
liinge
Den siste yrkesmannen,som vi trziffade pi
Omsdttningenp6.arbetskraftar som vi ndmnmodellverkstadenhar ett viktigt arbete. Han
de inte stor i modellverkstaden,men en och
ansvarar for verktygsforrldet, men speciellt
annan lucka uppstir ju genom pensionering
skall han se till att alla band till bandsigarna
dr emelfann
eller
avflyttning. Rekryteringsproblemet
filade.
I
sdgfilarenr
yrke
dro skzirptaoch
verkstaden
har
inom
och
man
lertid inte svirt,
vi herr Erik Bild, som berdttar:
vil sorjt f6r ldrlingsutbildningen. Tidigare tog
"Hiir ltar jag ett liitt arbete, 20 rninuter i tin'tman in ld.rlingar direkt och skotte hela utbildmen passar jag fdrr,idet, och 40 tninuter iir jag
ningen, numera samarbetarman med ldrlingsnere i min lilla uerkstad f or att fila band.. I fdr(,Innat,
ddr vederborandefir den teoretiska
verkstaden,
ocb
.rpik
ocb
rd.det bar ui uerktyg, -rkrua
undervisningi maskinrdkning,yrkesteknik,marnen det dr iu inte mycketatt tala om.
tematik m. fl. dmnen, som 2ir n6dvdndig.
lag iir egentligen garumal gjutare och bar
Herr Osten Olsson tillhor den,ildre grlrppen
.ramruanlagt5j tjdnstedr. Vid jubileet fick jag
av ldrlingar och har varit 6-7 fu i lara hd-r:
stora medaljen fdr 51 dr. Dd aar ai 4 brdder
-ronzfich med.aljer, men ai iir bara tre kuar i
"lag borjade son?.springpoike och blea sen
jag
liirling. Nu shall io7 gfr ett par i.r till, f or ldt'o'
liuet, for en bror dog for 2 d.rsen. H)ir har
aarit i 7 d.r, men gjutare aar jag i 41 i.r, nfr.gra tiden i)r 10 i.r. Sen blir jag full;rd modellsnic'
kare. Forst fick jag gdra en bel del enlzlasaker,
fr.r emellan aar jag krankijrare. Far han rar
diuersesnickerier,sen enk/are modeller och sen
-rmiiltare aid martinuerket.
jag
punkt.rt,etsar
har modellerna bliuit sad.rareoch sudrare allt'
ihoP.
Blad.entill bandsd.garna
eftersonr i.ren gi'tt.
Fdrst fi.r jag fila aa iindarna .rnett, sd.att dom
pdrsar ilil ihop ,ri. bladet icAe blir tjockare, sen
lobbet kr bra, ocb modellsnickerietiir ju ett
.raetsarjag med rniissing i en siirskild maskin.
franttidsiobb."
Och ddrmed har vi presenteratyrkesmdnnen
Det iir ett fint jobb, och jag.ruetsarbandsi.gsblad
jan,
smed
i
de
metallurgiskaavdelningar,som sedan1870till alla uerkstiidernai Bof ors, t. ex. till
talet och fram till vl.ra dagarvuxii upp omkring
diir dont sdgar uitmetall i bandsig, och ocksd
(Ingdomsgd.rden,
hyttan och stilverket. Ndsta ging fortsitter vi
Sd.gtdndernafilas i ett
till
i Valsverk och Smedjor m. fl. verkstdderinvid
automatisk filmaskin, .ronxnxan fd.r stiilla in for
forsen i Timsdlven, dir den forsta smedjan
hand.noggrant for att fd den ilitta skrhnkningen,
anns
det
ingen
byggdes for 302 ir sedan.
N)ir iog bdrjade 1895 f
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I ett aktuellt

iirnne.

VAD MNNAS MED MIUNISKOVINDD?
I B-pilen nr z 1948 stlllde signaturen"Ego" denna ffiga till llsekretsen. Ingen
av tidningens ordinarie lisare vigade sig tydligen pi att besvarafrigan och Redaktionskommitt6n besltit dlrfiir att frin nigra av virt lands mera framstiende folkbildare och filosofer beglra ett uttalande. Hirnedan fiiljer nu svarenfrin fyra av
dessakulturpersonligheter: Rektorn vid BrunnsviksFolkhiigskolafil. dr Alf Ahlberg,
kanslichefen i Arbetsmarknadensyrkesrid Biirie Beskow, lektorn i Halmstad fil.
dr Carl Dymling och chefen fiir LO-skolan, studierektor i ABF Torwald Karlbom.
- Ingen av nu nlmnda herrar torde vll behiiva nigon nlrmare presentation,
varfiir vi genast iiverlimna ordet till dem:
F.ektor

Alf

Ahlberg

slcrioera

Sign. "Ego" framhiller med full rdtt, att begreppet
"md.nniskovdrde" dr mycket mingtydigt. Det dr ett
av dessam&ngaord, som man i v&r tid slir omkring
sig med utan att i allmdnhet klargdra fcir sig vad man
menar med dem. Just pi si siitt ldmpar de sig utm2irkt till agitatoriskaparoller. Men det bidrar inte
tiil klarheten. Hur vore det om man skulle g6ra det
till ett moraliskt bud, ett slagsanstd.ndighetskrav
att
aldrig anvlnda uttryck fcir vars innebcirdman icke
kan klart redogrira? Fcirmodligenskulie minga politiker di fi det besvdrligt,men fcir oss andravore det
avgjort en fdrdel.
Jag skall i det fciljandei all korthet fdrsdka ge ett
litet bidrag till analysav begreppet.Det synesmig ha
en viss betydelsedven fdr fr&gan om arbetskraftens
rltta virdering.
f) Med mdnniskovirde kan vi naturligtvis mena
tdtt och sldtt preltarionsuiirdet, mzinniskans ekonomiska vdrde fcjr samhdllet. Under kriget lZistejag
en uppsatsi en nazistisk tidning med rubriken "Miinniskovdrdet" (Den refererasf. d. av Anders Orne i
hans bok "Sunt bondfdrst&nd",\Tahlstrdm o. \7id,
strand 1946). Med iikta tysk grundlighet rlknade
fdrfattaren ut, att en tysk mans minniskovlrde i
genomsnitt ar 29.400 riksmark. Tyvd.rcvisade det
sig, att den tyskakvinnansgenomsnittligavirde blott
var lI.4OO riksmark.Hur kom fcirf. till dessasiffror?
Jo, helt enkelt genom att rdkna ut vad samhdllet i
genomsnitt kostar pi en tysk mans eller kvinnas utbildning och vad de uttryckt i riksmark presterar
under sin produktiva ilder, som fdrf. ansl&rtill 40
ir. Minskar man produktionsvdrdetmed utbildningskostnadernafir man nyssnimndasiffror.
2) Emellertid finns det ju iven ett annat "mlnniskovdrde", som den nazistiske fcjrfattaren icke
gldmmer. Han kallar det "det generativavlrdet"
eller pi ren svenska"avelsvlrdet". Om t. ex. en man
och en l<vinna tillsammans frjder tv8. pojkar, b6r
avelsvZirdetvara 58.000. om de fdder tv8 flickor
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22.800, om de fcider en pojke och en flicka 3O.4OO
riksmark o. s. v.
Som man ser betraktar denne frirfattare minniskan
pi samma sdtt som en bonde, som rationellt skd,ter
sin g&rd, betraktarsin kreatursbesdttning.
Ehuru han
icke uttryckligen sd.gerdet, leder naturligtvis ett sidant betraktelsesdttkonsekvent till "diidshi2ilpen"
och "gaskammaren".Mdnniskovdr4el : presiationsvdrdet * avselsvdrdet!Men vad blir dl iOllden om
en mdnniska varken har prestationsvirde eller avelsvirde. Vad blir fdljden- f<ir de oboiligt sjuka, de
gamla, de sinnessjuka o. s. v. ? De representerar
utelutandeen utgift fijr samhlllet. Deras-mdnniskovdrde ir icke blott plus minus noll utan en negativ
kvantitet.
3) Klart ir ju, att vi ndr vi talar om "md.nniskovd,rde"inte enbart menar dessavdrden. Sien. "Eeo"
"han
har enligt min mening obetingat riitt, niir
s?iler
att mdnniskovdrdethdr till "det etiskt,relisidsaomridet". Varfijr uppriires vi egentligen <i-verdtjdshjiilpen och gaskamrarna? Ddrfcjr att vi dr arvta.gare
av en kristen kultur, som vlrderat m[nniskan p[ ett
helt annat sdtt,en kultur, som ldrt ossatt i aariimanniska, oberoende av duglighet, intelligens, social
stillning, fcirmiigenhet,bcird, ras, nation, kcin eller
andraskiljegrinserse ett omistligt, individuellt vdrde,
ett sjdlvdndamil, icke blott och bart ett medel till
nigot annat. Aven om vi kanskeawisar motiveringen
fdr en sidan vd.rdering,finns den diir likviil (omedvetet) hos oss alla. Det mdnniskovdrdedet hdr dr
ffi,ga om kan naturligtvis inte uttryckas i siffror och
kvantiteter, just diirfcir att det fdr var och en dr
ojiimf<irligt. Men det har viktiga konsekvenserLven
i det socialaoch ekonomiskalivet. Det har satt starka
sp&r i virt vd.sterllndska kultur- och samhailsliv.
Slaverietblir med detta virderingssitt omoraliskt. Det
blir med denna vdrdering alltid orett att dcida mdnniskor - iven om det mihdnda stundom skulle vara
en nd,dvdndighetf<ir att undvika iinnu sttirre ofdtt.
Bide i antiken och bland vira germanska fijrfdder
ansigs det riktigt att sltta ut nyf6dda barn att f6rgls,

onr fcirdldrarnaav ena eller andra skdlet inte viile
uppfostra dem. Ndr den romerskaritten pi 50O-talet
kom under kristet inflytande kriminaliseradesdetta
bruk med den uttryckliga motiveringen att "dven ett
nyfcitt barn dr i Guds cigon omistligt vlrdefullt och
man har dirfcir icke ratt att behandla det som ett
diur eller en sak". Den moderna demokratienhar
sambandmed denna m?inniskovdrdering
och stir och
faller med den.
N?ir det blir friga om arbetskraftensvirdering
frirefaller det mig rimligt och rdttvist, att man tar
hinsyn till prestationsvdrdet.En kvalitativt och kvantitativt bdttre arbetsprestation
brir betalasbdttre. Men
denna synpunkt fir i ett samhdile,som best;imffies
av
den kristna och humanistiska mdnniskovirderingen
aldrig bli den ensamtutslagspuande. Det dr rdttvist,
att den som gcir sitt besta, iven om det inte dr si
mycket,blir behandladsom en fullvlrdig medlem av
arbetsgemenskapen,
s&som en mzi.nniska,som sAall
Aunna leaa ntiinnitLoaiirdigt. Det;ir dven rdttvist, att
den som alls ingenting kan presteraberedesen mdnniskovlrdig tillvaro utan att han eller hon dirfdr fir
den fcirnedrandekdnslan av att dta nidebrcid. Vad
"en mdnniskovdrdigtillvaro" innebir kan naturligtvis inte exakt angesi kalla siffror. Det varierar med
olika tider och deras krav pi livet. Men denna synpunkt dr omistlig frjr vir ldne- och socialpolitik,vare
sig den bedrives av enskildr fciretageller av staten.
Prestationsvdrdet
mnstetasmed i rdkningen;hinsynen
till familjen m5"sted.r'enspelaen roll. Det dr rimligt
att lcinen till en viss grad bestrimmesav familjens
storlek. Men den hdgstaoch avgdrandeinstansenblir
dock minniskovdrdeti den tredie betydelsenav ordet.
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Om begreppetmdnniskovdrdeska fL f astakonturer
fcir oss, som arbetar inom industrien, dr det kanske
klokt att utgi frnn sidana vdrderingarav mzinniskor,
som dr ofrinkomliga p& v&rt arbetsomride.Jag skulle
som jag tidide - i niira anslutningtill tankeg&ngar,
gare haft tillfiille framfora i annat sammanhangvilja bcirja med en m:inniskasrent ekonomiskavirde
fcir sin omgivning.
Mdnniskan representerarfcirst och frdmst ett i
penningarmiitbart produktionsvirdesisom arbetskraft
- ett f<iretagkan t. ex. berdknahur minga 1000"tals
kronors kapitalvdrdeen kvalificerad arbetarevid en
specialmaskinrepresenterar
fcir fciretaget,om man tar
hdnsyn till utbildningskostnaderoch produktionsminskning,ndr en ny man miste sdttasin i hansstille.
Men mri.nniskanrepresenterarziven som familjefcirsrirjare ett kapitalvdrde,som industrien miste rdkna
med. Gir forscirjningsfcirm&ganfcirlorad genom
olycksfall, m6.stefiiretaget l[mna kontant ersdttning,
vanligen genom ett fcirsdkringsboiag.Mdnniskan representerarocks&ett visst kapitalvdrdesom kund. Di

civerlites,ingir vanligen
t. ex. en detaljhandelsrcirelse
i kdpesummandet uppskattadevlrdet av en inarbetad
kundkrets,och ddri ingir alltsi varje individuell kund
som ett visst deivdrde. Man skulle kunna fortsltta
med m&nga andra exempelpi en mlnniskas vdrde i
rena penningar fcir sin omgivning, men det kanske
kan rdcka med dessa.
Varje miinniska representeraralltsn en rad olika
kapitalvdrdeni olika relationertill sin omgivning. Vi
att vi vlljer ut en
kan d& giira det tankeexperimentet,
sdrskildnu levandemdnniska,analyserarhennessamtliga relationer till omvdrlden och faststlller hennes
kaoitalvirde i var och en av dessarelationer. Om vi
,eda.r sr,mttlerardessaolika delvirden - har vi di
lyckatsgdra en riktig uppskattningav den mdnniskans
totala vdrde?
Naturligtvis inte. Vi hat vll alla genastklart fcjr
oss, att ett sidant antagandemiste avvisassom orimiigi. Mdr-rniskanhar ju ett v;irde i och fcir sig, ett
egenvdrde,och det kommer vi inte it genom en sidan
vdrdesummering.
En annanfcir oss naturlig utgingspunkt vid vdrderingen av en minniska dr hennesduglighel.
Giiller det en arbetsanstiillningeller ett offentligt
uppdrag, iir dugligheten naturligtvis en visentlig bed6mningsgrund och kanske den viktigaste. Men
ddrmed dr det inte sagt, att dugligheten dr en till'
egenvlrde.
riicklig grund fcir att bediimaen mzinniskas
Det hzindeross di och di, att vi mdter en mdnniska,
kanske
vars duglighet i det yttre, i praktiskthrinseende,
p5. grund av sjukdom, kanske av andra orsaker, dr
mycket ringa, men som genom heia sitt vdsen,genom
sitt sdtt att vara och leva, ger oss mycket mera och
inger ossen djupare respektzin minga praktiskt dugliga mdnniskor.
Ja, svala man, men di iir det den tiveridgsnakaraktriren, som gtir sig gZillande,och dlr har vi dntligen,
efter att ha fcirkastatalla utanverk, nitt fram till en
som hiller, och som gdller mlnbedcimningsgrund,
niskan som s&dan.Ar nu det s& sdkert? Jag tror, att
vi hlr har kommit in pi den farligasteav alla bedcimningsgrunder fcjr medminniskornasegenvirde, just
ddrfcjr att vi skenbartror oss pi si fast mark. Vi
och
mdnniskorblir aldrig s& dtimanie, si hdnsynslcist
hirt dcimande,som nrir vi tror osskunna underkdnna
en medmdnniskaskaraktdr. Det kan hdnda, att en
livsstil, som fdr oss kan te sig frdmmandeeller rent
av motbjudande,kan fcira till livsvdrden,somvi aldrig
fAtt upp cigonenfcir.
Men vad iterst&r d& av vira mittstockar pL vlra
medmdnniskor?Ingenting. Det dr civerhuvud taget
en stor och fruktansvdrt farlig illusion att tro sig
ktnna ntiita en annan mdnniskasvlrde i sig sjZilv.Vi
kan ha bide rZittoch olikt att beddmaen mdnniskas
duglighet och lamptighet fcir en arbetsuppgift eller
ett fcirtroendeuppdrag.I arbets- och samhdllsiivei
i fcjrmnstevarje mrinniskaging efter annanbedcimas
h&llandetill sina nuvarandeeller tilltdnkta uppgifter,
och sndanabedcimningarrniste vi litet var ta del i.
Men ingen av oss kan nigonsin bedcimamdnniskans
va'.rdei sig.
Det dr i sjiilva verket ett gemensamtgrunddrag i
lrela den vdsterllndskacivilisationen. att nilinnitkan
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tillerAiinnes etl egenaiirde,sonz iir oberoend.eau alla
relatiaa aiirden ocb oStkornligt fdr nzednziinnisAors
aiirderingar. Detta egenuiircleAallar ui helt enAelt
rniinnisLouiirdet. Dgt ir det erkinda srundvdrdet i
virt samhllle,i vir demokratiska
samhd'ilsform.
Jag vill dZirf<jrtill slut fcirsrika skisseragrunddragen av den gemensammavdsterldndskademokratiska
ideologi, som har mdnniskovdrdet
till grundvdrde.Det
kan kanske gdras pi f<iljande sitt: Minniskovdrdet,
den enskildamrinniskansegenvdrde,som ej kan mdtas
och ej fir krlnkas, dr grunden fcir vir tillvaro. Vi
kommer alla till vdrlden med samma r?itt till livsmdjligheter och lycka. Respektenfcir mlnniskovdrdet
kriver frihet fcir varie md.nniskaatt tlnka och tala,
att utveckla sig och verka efter sin egenarl, att forma
sitt eget liv. Den politiska form, som vi skapat fcir
att sikra oss alla dennafrihet, ir demokratin. Demokratins yttersta :indam&l d.r att trygga minniskovirdet.
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arbetskrafterna

Vid diskussionerintrlffar det inte s& sdllan,att de
stridandeparternaefter ett kanskelingvarigt meningsutbyte pldtsligt gcir den dverraskandeupptlckien, att
de inlagt olika betydelseri just det ord, varom diskussionenytterst gdllt. Si fort de enats om en och
sammabetydelseav deita ord, visar sig kanskestriden
vara alldeles civerficidig. Det lr ddrfdr av vikt, att
man, innan en diskussionbcirjar, fcirscikerrensaupp
begreppen och faststdlla ordens verkliga innebcird.
Detta gilier i frlmsta rummet om ord, somging pl
ging iterkommer i vardagslivets tankeutbyten. Iug
tdnker t. ex. pi ett s5.vanligt ord som "mdnniskovdrdet". Hur ofta missbrukasdet ei ! Det anvdndes
i betydelser,som detta ord inte har. En liten utredning av dessverkliga inneb<irdkan dd.rfciransesvara
vdl befogad.
v aa ar

mannt|Rdn' /

Niir jag sdger"mlnniskan", rir detta en abstraktion.
"Mdnniskan" som sidan existerarei i den konkreta
verkligheten. Dir finns blott "denna mlnniska" med
de eller de egenskaperna,
med den eller den egenarten.
Henne kan jag personligen mcita i levande livet. Men
"mdnniskan" som sidan dr nS"gonting,
som lever blott
i min tankev2irld.Frir att uppfatta "mdnniskan"m&ste
jag se bort ifr&n en m2ingdtillfiilliga egenskaperhos
dessamdnniskor,som jag mciter,och som omger mig.
Jag miste samlahela min uppmdrksamhetkring det,
som ir det visentliga hos var och en av dessamdnniskor. Jag miste koncentreramitt tdnkandekring just
det, som gdr var och en av dessaverkligen iill mZinniska. Jag miste fista mig vid mlnniskans xtltus7r
icke vid hennestillfiilliga uppenbarelseformer.
Detta
vdsen &terfinner 1;aghos varje mdnniska jag md,ter.
" MiinnisAans egentliga studiurn lir
miinnisAan" (Goethe).
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Det dr utomordentligt intressantatt fcirdjupa sig i
studiet av mlnniskans viisen. Man kan knappt fdre"
stdlla sig en varelse mera sinnrikt komplicerad dn
mdnniskan. Hon [r ej blo:t natur - sisom djuren
[s - ufan hon bdr i sitt vdsenddridmte ande. Hon
dr alltsi sammansattav tvenne bestindsdelar:natur
och ande, som st&i kontrast till varandra. Det rider
stlndigt spenning och brottning mellan dessa,och
varje minniska stir infrir den livsuppgiften att med
sin ande behdrskaoch styra naturkrafternainom sig.
Denna dubbelsidiga utrustning ger it md.nniskans
vdsen ett vdrde, som er omatligt mycket hcigre och
stijrre Zin djuren har. Dessalyder endast under naturens obevekliga"Du m8.ste".Naturinstinkternabestimma allt i deras lir'. Detta rir till friljd ddrav i
fcirvdg faststlllt och betryggat. Mlnniskans liv ddremot ar till hela sin anldggningett vigspel, ett spdnnande d.ventyr.Hon ager f.i vilja, som har mdjligheter att bestdmmasig i olika rikiningar. Man vet
ej i fdrvdg, om hon kommer att fylla sin livsuppgift
eller om hon kommer att frirfela denna och fcirsoilla
sitt liv. Men vilketdera som dn faktiskt intrZiffai. si
lger hon just i sitt uihen med dessrika mingfald av
samordnadeorgan - bide kroppsligaoch sjlilsligaett vdrde, som ingen med skel kan frnnkdnnahenne.
Detta dr hennes "minniskovdrde", som krdver att
bliva respekterat, ;iven om hon sjhlv ej lever ett
mdnniskovdrdigtliv.
MiinnisAoudrdetArliuer rer|eAt.
P3.minga olika sdtt kan man ld,ggai dagenbrist pi
respektfor mdnniskovdrdet.Det sker t. ex. ndr man
fcirtiger och nonchaleraren del av menniskansviisen.
Man stympar det. Det har pi senareiren blivit allt
vanligare,att man betraktarmiinniskanblott som ett
upprZittgiendedZiggdjur. Allt, som finns hos henne
av "ande" - fri vilja, abstrakttlnkande, sjd.lvmedvetande,samvete,iddkinslor, ansvarskinsla,skapande
fantasi, planlziggandeviljeenergi m. m. - betraktas
blott som finare former av natur. Vid en sidan
mlnniskouppfattning och mlnniskouppskattningnegligeras fullstdndigt mdnniskovlrdet. Mdnniskan blir
st?illdsida vid sida med djuren, vilkas visen dock dr
upplagt efter ett heit annat system ?in md.nniskans.
Och likvnl borde det ligga i iippen dag, att detta ir
en pitaglig nedvdrderingav menniskan. Man saknar
d& blick fcir vad "ande" i siiilva verket dr. Man
lever i okunnighet om att allt stori och skdnr, som
framkommit i minniskolivet, ja, hela vir verkliga kultur, har framsprungit ur brottningskampenmellan
- en "befruktnatur och ande i mlnniskovd.sendet
ningsprocess",sisom Pdr Lagerkvistmilande skildrat
i sin bok: "Den knutna neven". Naturdrifterna 1r
utomordentligt vl.rdefulla naturkrafter, men fir de
hlmningsldst hlrska, di fdrhiirjar de hela virt liv.
Anden m&stetygla och dirigera dem, inte f<irkviva
dem. Endastddrigenomhlvdas minniskovirdet. Mdnniskan i sin totalitet kommer s3.till sin rdtt.
Bristen p3. respekt fcir mlnniskovdrdetrcijer sig i
vl,ra dagar dven pi annat sitt.
Ma*inteAnidens triuntfer i ttfrr rnodernaciuiliution
ltar medft)rt rnehaniseringaa miinnisbor.
Stsom sidoordnademed maskinerhar mdnniskor i
viss mAn fcjrvandlatstill maskiner. Rationaliseringen

har tvingat dem in ett tempoarbete,ddr ingen hinsyn tages iill hjZirtatskrav pi moderation. Samma
muskelrcjrelsermiste upprepadeginger utf<jras,och
genom denna specialiseringblir det dagliga arbetet
enformigt och anstrdngesblott en del av mdnniskans
visen, medan iterstoden fdrblir overksam. Det mi
ej f6rvFna oss, att mdnniskor, som dag efter dag,
vecka efter vecka, mlnad efter minad, ir efter ir
dgnar sig it dylikt mekaniseratarbete,har svtrt fijr
att vid detta uppoffrande av sina arbetskrafterklnna,
att deras md.niskovirde verkligen blir respekterat.
Nirmast giir v[l det hela intryck av ^tt yara en systematisk utsugning av arbetskrafter,och kompensationen, som de fir fcir sina md,dor i form av kontant
ldn, ter sig f6r dem, - trots alla successiva
stegringar
.- alltfcir litet motsvarandeden verkliga storlekenoch
v;irdet av derasuppoffringar.
Kiinslan au att ntiinttis€ouiirdet retpehterasntL.rte
riichas ei blott ttilrrtn, utan iiuen inilrin.
F<ir att i nigon m&n markera, hur arbetskrafterna
rir av fciretagentill fullo uppskattade,har dessaunder
de senasteiren p& olika sdtt frjrsdkt ldgga i dagen,
att de vid vlrderingen av arbetskrafternahar iippen
blick fcjr varje arbetaresmdnniskovirde. Det har bl. a.
rdjt sig i mingfaldiga arrangemangerfcir att skapa
trivsel pi arbetsplatsen
liksom lven i olika extra vdlfdrdsitgirder. Sittet att handskasmed mdnniskorhar
humaniserats.Aven om dessaitglrder mlste erk[nnas
vara betydandeoch aktningsbjudande,torde de emellertid ?indl ej ricka till for att i arbetarnasinre vlcka
den djupa kdnslan av att deras mdnniskovdrdeblir
respekterat och deras arbetskrafter till fullo uppskattade.
Skall detta mil kunna nis, miste dven arbetarna
sj?ilvamobiliseraupp det bdstaav iust det inom dem,
som vi kallar "mdnniskovdrdet". och adla arbetstvinget till friheten att off.n sina arbetskrafter och
pi det siittet frivilligt giira sina oumbirliga insatser
i det fdr alla gagneligasamhlllsarbetet.Endast genom
sidan sidlvtivervinnelsei sitt eget inre, endastgenom
stdan sl[lvtukt hivdar arbetarensiZilvsitt mdnniskovdrde och l?iggersjZilvtydligt i dagen, att han htigt
vdrderar sig sl?ilvoch sina arbetskrafter,sjdlv ger sitt
arbeteinneh&ll och menins.

MwyvlWoy
(/
Studierektor

Toroald

Arbetskraftens

a

Ko.rlbom. *hrilter:

vEirdering

Frigan om arbetskraftensvdrdering eller rlttare
uttryckt vira fdrestdllningar om en arbetsprestations
vdrde i ftjrhlllande till en annan,grundar sig i regel
iote enbart pl ekonomiskaskdl utan p5.en rad andra.
Traditionella uppfattningar visar hlrvidlag en benlgenhet att leva kvar lnngt efter det att de ursprungliga
motivgrundernaraserats,f<irskjutitseller dndrats.Det

finns alltjiimt mdnniskorsom hdvdar,att arbetsl<jnens
storlek bestdmmesuteslutandeav tillg&ng och efterfrigan och att det f<iljaktligen inte tjinar nfrgot till
att prd,va andra vdrderingsgrunderdn just dessa.
Andock kan man p&st&,att knappastn&gonging hittills har enbart tillgingen och efterfrigan bestdmt
virdering. Nu
priset pi de olika arbetsinsatsernas
kan sjiilvfallet inom ramen av en kort artikel inte mer
dn nlgra synpunkter pn problemet anfdras.
Lit oss biirja med ett par frLgor. Vad Ir det som
giir, att man alltjdmt pi minga hill betraktar det
sisom finare och fdrmer att sysslamed fd,rsiljning ar.
varor dn att tillverka dem? Varfcir str?ivar far och
mor att f& se sin son bakom en disk sysslandemed
att sZiljaspik, skruvar, saxar och kardnubb hellre In
att fi honom anstdlldsom arbetarevid en fabrik, som
tillverkar dylika varor ? Varf6,r betraktar man det som
mera efterstrdvansvZirtatt dottern skall jobba pi kontor, kanske med ett rent repetivarbete,hellre [n att
arbetao& en textilfabrik? Varfrir skall dom som har
ett ansirdngandemanuellt arbete ha ldngre arbetstid
in dom som jobbar pi ett systemoch kortare semester
bolagskontoreller nigot liknande? Beror det pi att
det ena arbetetIr mera nyttigt ftjr samhillet, att det
1r ekonomiskt vdrdefullare eller att det tarvar nigot
speciellt slag av intelligens,som miste vlrderas slrskilt? Knappast.
Nu kan man inte utan vidare j?imfriravdrdet av en
arbetsprestation
pi ett omride med en annan pe ett
annat omr&de. Ll,ng och dyrbar utbildning, som man
sjdlv bekostat,m&steinrdknasi virderingen av arbetet.
Avensi speciell skicklighet, organisationsfdrm&ga
o, s. v. Men detta duger i allmdnhetinte som argu'
ment fcir att fiirklara det mesta och de flesta av
Och
skillnadernai vdrderingenav olika arbetsinsatser.
nu, nlr det dr ont om arbetskraft,tringer sig frigan
i fdrgrunden. Kraven pi indringar i vdrderingsskalan kan nu inte driljas bakom "dr du inte ndjd, s&
fir du sijka dig annananstdllning".Fdr fdrsta gingen
i vir korta industrihistoriahar vi flera maskiner dn
arbetare,och verkan hirav kan spiras i att folket
flyr de hirda, tunga och besr.Irligalysselsdttningarna,
vilket ir bide fdrklarligt och vittnar om tidigare
felvdrderingar.
Ett annat motiv fdr en omv:irdering av lijneskillnader, som inte har st6d i vad som nyss anftjrts om
siirskild skicklighet etc., ir att pi minga omraden,
kanskerent av de flesta, sl leder rationaliseringentill
en dkning av tempoarbetet. Standardiseringoch typisering frdmjar en dylik utveckling. Samtidigt f<irallmlnbildning och yrkeskunbdttrar vi medborgarnas
skaper. Jiimfiirt med f6rr s& dr inte skillnaderna i
kvalifikationer nu si stora mellan arbetarnainbdrdes
eller mellan arbetare,kontorsfolk och tjlnstemdn. En
summeringav bida dessautvecklingslinjerleder till
en omvlrdering av f<irestillningarom arbetsprestationernasfdrhillande till varandra.
Men det finns lven andra skil. Varfdr skall den
som utfor ett starkt tempobetonat arbete ha ldgre
betalt in den, som har ett kanske lite mera yrkeskrlvande arbete? Det ?ir ju i regel inom det omride,
ddr tempoarbetefdrekommer, som man har rationaliserat mest? Skall den, som livet ut, pl grund av
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ORPETHRFRl7r
Skall den anstiillde
ganisationen?

tillhiira

faekor-

I senastenumret av B-pilen stdiler Herr Gunnar
Petterssondenna friga och begdr ett uttalandefrin
fdretagsledningen. Undertecknad skall gdrna gcira
ett personligt uttalandei saken.
Jag skall f6rst som sist besvarafrS.ganjakandeoch
sdga,att vore jag sjiilv anst?ilidsisom arbetare,skulle
jag tillhdra fackorganisationen.Men jag skulle ocksi
deltagai det fackliga arbetet,g3,pi m6tenaoch scika
se tiil, si l&ngt min makt och formlga rdckte,att sann
demokrati och realistisktfcirnuft finge regeraorganisationen. Si ir kanske icke alitid fallet, och detta dr
mdjligen en av orsakernatili att det finnes oorganiserade. Och s& tror jag, att jag skulle yrka pi skiismissa mellan det fackliga och politiska arbetet.
Sisom organisationernanu utveckiat sig inom
stcirstadelen av svensktndringsliv, ir det enligt min
isikt ziven- 5i5e6 insdndarensdger - ett arbetsgivareintresse, att arl:etaren tillhdr fackfcireningen.
Under sidana fdrhiilanden dr det ocksi ett misstag
att tro - numera - att den oorganiseradeskulle
kunna hos arbetsgivaren
uppni fcirdelargentemotden
organiseradeenbart genom att icke tillhtjra fackfrire.
ningen. Men arbetsgivaren
kan och fir icke - enligt
min mening - utcivatving i detta avseende.Nigon
individuell frihet brir vi dock f& ha kvar.
Jag bestrider bestdmt ins;indarenspistiende, att
mindre frihet och stcirre organisationstv5.ng
skulle
finnas inom Arbetsgivarefrireningen
dn inom Landsorganisationen.Fackfdreningarnafiifioga sdkert6ver
stdrremaktresurser
dn arbetsgivarorganisationerna.
Fcir
min del tror jag ej heller, att det vore lyckligt om
LO och SAF bleve IOO /o-igt envlldiga. Det dr en-

(Foru.frdn fi)reg.sida.)
Arlretskraftens
viirdefing
omstlndigheterdver vilka han inte sjilv rider, hllia
p[ med ett enformigt arbete, avl<inasldgre in den,
som har mera yrkesbetonatoch intressantarbete?
Borde det inte vara tvdrtom? Jag vill inte pist8, att
detta senareskulle vara riktigt, men det til att diskuteras. Man bd,r dZirvid friga sig, hur man sjdlv
skulle vdlja, om man stdlldesinf<ir ett dylikt val med
livet framfcir sig.
Ndr det gZillerde "stora" inom ndringslivet,si mi
lag bekinna, att jag har svirt att fcirsti varfcir det
skall finnas arbetsinsatser,
som vdrderas i hundratusentalskronor. De som har dessainkomster ir i
regel inte de stora tekniska snillena utan affdrsmlnnen. Vederbdrandekan ju inte mer In dta gott, bo
bra, ha fina kliider och kosta pi sig en viss lyx, som
de snart trdttnar pi. De brukar ofta si berusa sig
rned arbete,att de inte hinner med stort mer dn andra
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bart nyttigt fcjr en rcirelse- av vad slag den vara
minde - att den kan utsittas fcir effektiv kritik och
att dir finnes en slav, som viskar i dessrira ibland:
"Kom ih&g att Du ?irdddlig".

rr. ro. t948.

Euert IVijkander.

AB Bofors viilfiirdsanordningar
De flesta stcirrefciretagha ju nu frir tiden s. k.
vdlfrirdsanordningarfcir sina anstilida. Si iven vid
AB Bofors. Enlist min erfarenhet[r dock kennedomen om dessaganska dilig vid bolaget, inte bara
bland nyanstdlldautan dven bland personalmed relativt ling tj2instetid.
Flertalettorde vil k2innatiil att man erh8.llerrabatt
vid inkdp hos Bofors skridderi och vid anlitandeav
Bofors tvdttinrdttning. Likasi att likarv&rd till nedsatt taxa erhilles vid Bofors poliklinik. Men i friga
om omfattninsen och storleken av dessafcirm&ner dr
vetskapen ganska oklar. En annan fr&ga, som for
mltnga kanske dr viktigare, dr matserveringen vid
Tjinstemannamdssen.Om vad som hdr gdres fr&n
bolagetssida dr kdnnedomenganskaliten. Enligt fdrljudande ldr en del omkostnaderbestridasav bolaget
sisom hyra, brdnsle, elektricitet, porslin, inredning
m. m. Ar detta riktigt? Har i si fall bolaget och
personalen,som foijd hdrav, nigon insyn i Mdssens
skdtsel,prissdttningoch liknande?
Ja, detta var endast vad man ndrmast kommer att
civervdlfdrdsanordningartanka pe. I den redogd,relse
na vid AB Bofors, som jag anser biir komma frin
dem det vederbdr,vore det dnskvlrt att fi samtliga
upptagna.
Viritat.

medborgareifriga om konsumtion. Man kan knappast tro, att de strivar efter dessainkomster for att
sdkra kapitalbildningen. Jag skulle gissa,att huvudmotivet dr den makt och det anseende,som vi i vira
fdrestdllningarfcirbinder med stora inkomster. Kan
man istadkomma sparandepi andra grunder - och
det synesinte alls uteslutet - si finns det rum frir
omvdrdering, inte av insatsernamen av derastaxering
I Pengar.
Sedankommer fr&gan om vdrderingenav arbetsinsatsernainom det enskilda fiiretaget, om nuvarande
l6nesystemir de mest dndamilsenligao. s. v., men
det ir ett sp6,rsmil,som det kanskekan bli anledning
att nirmare belysa i en annan artikel.
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Arbetskraf

tsviirdering

Betr. tidigare insdndareom vdrdering av arbetskraften "Hur skall vi f& det bdttre"? och "Hur skall
vi f& rdttvisare lijner" ? skulle iag gd''rnavilja ldmna
ett bidrag till diskussionen.
Enligt min mening rcir det sig om tre frigestdllningar om samma problem ndmligen levnadsstandarden for de olika ldntagarekategorierna, denna
standardsbevarandeoch en h<iining av densamma.
Bakom dessa tre frigestdllningar dcilier sig lika
m&nga skribenter av vilka sign. "Justus" enligt min
mening st?illt fr&gan riktigt nemfigen vdrdering av
arbetskraften. Dessvirre dr hans framstdllning av
problemet negativ.
Vad ir d& arbetskraftf6r n&got? Arbetskraftendr
efl vara som arbetarensdljer till kaPitalistenfrir ett
visst pris betalt i penningar, per timme, per vecka
eller m&nad. I den min kapitalistenallena hade bestdmmanderdtten6ver arbetskraftensv;irde skulle det
Iigga i hans intresseatt ej betala arbetareneller den
anstdlldemer ln vad som vore oundgdngligenncidv?indigtfrir att reproducerasin arbetskraft.
Vad ?ir nu vdrdet av de ntidvdndighetsartiklarsom
en l<intagaremiste ha fcir att kunna reproducerasin
arbetskraft? Detta vdrde ir givetvis dels beroende
i de olika
av de ekonomiskaoch socialafcirh&llandena
ka-pitalistiskaldnderna, dels ocksi av styrkan hos lontagarnasfackorganisationer,dels av det sitt pi vilken
'dennaorganiseradestyrkaanv[ndes. Vlrdet ^Y \aran
"arbetskraft" bestdmmesav de livsmedelsvdrde som
iir ntidvZindigafdr arbetskraftensreproduktion. Den
samh?illeligtncidvdndigaarbetstidenf<ir produktionen
av dessalivsmedel bestimmer silunda arbetskraftens
vdrde. Under de olika kapitalistiskaproduktionsfcirhillandeoa fcirefinnesalltid arbetskraftensvdrde i de
produceradevarorna.
Jag fcirmodaratt sign. "Justus" m. fl. i sina inslnalltsi att
dare menar hrijning av sin levnadsstandard,
f& ut mera vdrde i form av livsfdrnddenheter,;in vad
som strengt taget ir ncidvindigt fcir att produceraen
yara av ett visst slag. Hdr kommer "Justus" och de
6,vrigaovillkorligen i konflikt med det kapitaiistiska
av den anledningenatt det hir
produktionssystemet
blir friga om det mervirde som dr sjilva grunden fcir
profiten, eller som den allminna benlmningen dr
vinsten. H.ar fltr f.rhgan sin avvdgning, hur mycket
kan lcintagarenfi ut i form av hcigrelevnadsstandard
frin detta mervdrde.
Vi vet av erfarenhetatt di en viss lcinefiirhtijning
fcirekommit- ofta utan sidana - s& hojes priserna.
Fcjrra iret ansig L. O:s ordfcjrandeatt vi borde anvdnda mindre skedar di vi tog av detta mervdrde.
Min tro dr, att den soppskil, ur vilken atbetarnaiter,
Zirfylld med hela det nationellaproduktionsresultatet
och att det varken ir soppskilens litenhet eller dess
innehnls ringa mdngd som hindrar oss frin att ta
mer ur sknlen utan blott v&ra sm& skedar. Rent
logiskt sett skulle de producerandesamhdllsgruPPernas levnadsstandard
rika i sammatakt som produktio"
nen <ikar. Tyvd.rcir icke frirhillandet sidant.
Enligt StatistiskaCentralbyrin finns i dag 250.000
fler anstdlldarin under fu 1939 och 500.000 fler in

under beredskapsflren,diirtill kommer att produktiohar cikatvdsentligt.
nen genom rationaliserings&tgdrder
Sign. "samarbete" ir ocksi ute efter produktionsdkning och arbetsglldje. En cikning av produktionen
kan givetvis inte leda till arbetsgl?idje,d& liki'iirdig
hiijning av realldnenuteblir. Det har tidigare erfarits
att produktionen cikat intill dess att den mynnat ut
i kriser. Detta kommer med osviklig sdkerhet att
upprepas. Inom jordbruksomridetvill jag erinra om
krisen i bdrian av l93O-talel,om denatureringenav
brijdsZidmed Eosin som giorde sddenoanvrindbarsom
mdnniskofcida.Jag miste betecknadenna itg[rd som
en fciljd av s. k. dverproduktionpi detta omride.
Det senaste resultatei av iikad produktion visar
i de ledandekapitalistiskaldndermonopolintressena
na, dir. dverproduktion i stor skala, i sambandmed
spinningar emellankapitalistiskaintressen,ledde till
det andra vdrldskriget. Jag tror ej att levnadsstandarden cikati de bercirdaldnderna.
Den Brittiske generalenFuller skrev efter krigsslutet i den Amerikanska tidskriften Army Ordance:
"Fcirr behdvde kriget industrin, men nu behdver
industrin kriget".
Till sist s&blir vdrderingenav arbetskraften maktfriga vid fdrhandlingsbordet.Viljan hos arbetsmarknadensparter dr att ta det mestamtijliga. Vad vi bdr
inrikta oss pi ir att undersijka vir motparts makt,
dennasgrlnser och dessagrinsers karaktdr.
G. A.

o

BNEWAIIA
Signaturerna "Justus", "Sancta Simplicitas",
"D-t" och "Din Kisjit:" fe tills vidare vdnia
litet med at fe sina bidrag till diskussionen
inforda. Signaturen "Cogits" bidrag "Att trivas" kommef i nestanummer.

RENAKTIONBN
Ndsta nummer av B-pilen, N I L949, berdknas utkomma i slutet av februari minad. Manuskript och andra bidrag boravara redaktionen
till handa senastden 29 ianuari 1949.
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vana-och milj<i i viss utstrd.ckningpiverkar virt beteende. Att vira andliga profilei och skaplynnen
emellertid icke skdrastill efier samma mall i- lika
litet som kroppskonstitutionen 'ar ltka utbildad frjr
alla,- framgil med all d,nskvdrdtydlighet av den
bankrutt, som senare irs politiska nyord-ningsexperiment lidit vid fdrscikenatt si<ipaindividernaI samma
form och likrikta osstill masshanniskor.
Icke minst i vardagensarbetslivmanifesterardessa
skilda skaplynnensitt skiftande motsatsspeloch de.
vilkas uppgift det dr att leda och handleda mdnniskor
i produktionen,-fl dagligen talande bevis pi svirigheten att samordnade minga viljorna till hcigstamdliga resultat. Arbetsledningens'problemiir"ett vidstrd.cktregister, som mtste behdrslasmed mdstarhand,
om samklangskall nis av de minga skilda stdmmorna.
- och dermed ocksi.pro, Trivseln pi arbetsplatsen
j
duktionsresultatet
[r starkt breondeav hur arb^etsledningenhar firmlga att skapavi-kzinslaoch laganda
bland de anstdllda.
Senare tiders forskning. pl det psykologiskaoch
fysiologiska omridet har biingat lj"s Ove-rminga
spd,rsmil, som hd,r samman med individens insatser
i produktionen. Redan de gamla grekerna visade
emellertid intresseatt studera siiilsliveis olika faser
och analyseraoch klassificeraskilda skaplynnen.Deras
teorier grundade sig pi, att temperairentetskarakteristika stodo i direkt beroendetill de proportioner,
varmed kroppens vltskor funnos blandaie hos individen. Dessa utgingspunkter ha under tidernas lopp
uisattsfcir mycket lcije. Man talade t. ex. om ,,blo-d^minniskor" (sangviniker), "gallmlnniskor" (koleri_
ker), "svartgallmlnniskor" (melankoliker) och,,slemmzi.nniskor"(flegmatiker). Den modernafysioloqien
har emellertid numera konstaterat,att det r&der ett

[ASEI{RETSBN
OM TRIVSDI
AII GUNNAR

I ARBETET
KOLMERT

"Vi f<jdastill original, men vi sluta som kopior",
.
har n&gon deklarerat. Kanske har ivern att staniardiseraVira bruksvarorsi smittat av sig pi individen, att
det som ursprungligen funnits av egenart och sdrprdgel urvattnats under 5.renoch mattats i konturerna.
Redan i skolan pressasju vira smi personligheter in
i fillor, och lingre fram i livet ta organisitionerna
hand om vir klassificering och kollektivisering.
Vir naturliga fallenhet och medfddda grunddrag
har vdl dock alltfcir djupa rritter i vlrt undeimedvetna
f6,r att bli helt trd.ngdait sidan, dven om uppfostran,

De fyra ten?perantenteniloro ofta
fdremdl f6r sedellirande aubildningar. Hiir se ui en dytiA bildsuit
frfrn
1600-talett mitt nted en //ng elegant i tidens driikt.
Sa.nguinicus
tjunger oclt tpelar ph luta, rcrgfri
ocb glad. Colericas
drar sitt stiird nted,borfull
min. Me I an c o I i c u s bar spelat bort sina pengar
o c b i i r n u d y s t e rr ) l l s i n n e t . p l e g n t a t i c a s
ser
tilluaron lugn och bebagUg,hatz ttjuter sin pipa och
iltt dl. - Foto och copyright Norditka Muteet.

pitagligt sammanhangmellan klnslolivet och avsdndsenterasav mellanformerna. Genom taktfull ledning
ringen fr&n vissaav kroppensk<jrtlar.
och disciplin stir dock mcijlighetentill buds att En md.nniskas
sjiilsliv och henneshandlingar anses
med avseendepi individens szitt^tt vara _. i nigon
i stor utstrdckningbestdmmasav drifter - instinkter
m5.npiverka sidana irnpulser,som ero till frjrdel f<jr
som ziro djupt rotade i hennes natur och den
den allminna trivseln i arbetet,och diimpa s&dana,
virldsordning, varav vi mdnniskor iro delar. Det dr
som verka i motsattriktning.
{or v&r kroppsliga existensncidvdndigt,att vi taga
Individens personligainsti.llning till och intuitiva
till oss niring, och denna naturnddvdndighethar sitt
kdnsla fcjr arbeteoch milici stir i direkt lelation till
sjZilsliga uttryck i niiringsdriften, vilken tvingar oss
egenskaper,
som har sitt naturliga ursprung i arvstill bestdmdaitgciranden,allt eftersomden eller den
massaoch instinktliv. Fcir att ni ett st6rsla mcijliga
instinkten :ir starkareeller svagareutveckladhos indiarbetsresultat- kvantitativt och kvalitativt fullgod
viden.
prestationutan onridig fiirslitning av mdnniskanHur driftern2 - ds554livets neddrvdainstinkter.
miste den arbetandekdnna tillfredsstd.llelse
med sin
som via vanehandlandetskanaler civa inflytande pi
verksamhet,och en sidan lustklnsla uppstir f<irst om
virt beteende- veva sig i varandn, har ej klart
uppgiften stir i civerensstdmmelse
med hans cinskkunnat faststdllas,och forskningenpi omridet karakningar och vinner gehcir i hans instinktliv. Ju strirre
teriseras av markanta motsdttningar, dven om vissa
fallenhet individen har fd,r den elier den sysselsdttgrunddrifter - primdra instinkter- kunna urskiljas.
ningen, desto stdrre blir lustkdnslan och dlrmed
Hur kynne och skaplynne manifesterar sin skiftande
ocksi aktiviteten.
mingfald, fdreter arbetsplatsens
minniskomaterialen
Schematisktsett urskiljer den rnodernaarbetspsykorik provkarta pi.
logien tvenne vlsentligt olika kynnen. A ena sidan
En av den modernapsykologiensgrundiskidningar
individualarbetaren,
vilken med sin mer eller mindre
sdkerklassificeradrifterna, sidana dessakunna tdnkas
utpr?igladekamp- och sjllvhdvdelseinstinktfinner sig
framsti i sin mera renodladeform, s&lunda:
bist tillritta med ansvarskrdvandeuppgifter. En
AampinsilnAtezrtendens ir stridslystnadaktivitet,
s&danindividualist trivs ej med tempoarbete.Hans
framfusighet;
aktiva temperamentkrdver en uppgift, som bettre
sig
uttryck
i
att
fdrtar
begdret
stdmmerciverensrned de konstruktivakrafternai hans
fdruiiruilnvinAten
rdrva och dga egendom;
driftliv. Tempoarbetarens
ldggning i andra sidan dr
tjcilabriadelrcinsrinkten
1r begdletatt vilja gcirasig
mera passir'. Han undviker gerna mera ansvarsbetog2illandeoch bli uppmdrksammad,och barn av dess
nade arbetsuppgifteroch finner sig viil tillrdtta med
natur ir stolthet, d.relystnadoch egenkirlek;
tempoarbeteunder fcirutsittning att detta tillfredsnylihenhetensinstinLt tar sig uttryck i fr5.gande, stdller hans fcjrvdrvsinstinktoch fcirtjd.nstbegir.
forskandeoch underscikning
;
Under industrins utvecklingslr gjordes maskinen
ztnderAastelse)nstinAtetz
heter motsvarighetentill
och dess prestationertill fciremAlfcjr ett alltfrjr ensjilvhdvdelseinstinktenoch dess tendens dr <idmjuksidigt intresse. Minniskan som produktionsfaktor
het och undergivenhet;
kom vid dennatid ni.got i skymundan.Den moderna
AonstruLtiu ittttinkt manifesterarsig t. ex. i bartidens fciretagsledning
inser och uppskattaremellertid
nens intresseatt plocka isdr sina leksaker,att experiden minskliga arbetskraftensom vir friimsta hj?ilp
menteraoch prciva;
i produktionen,och utvecklingengir nu mot ett mera
bjord)n:tinkten driver mdnniskanatt srjka sdllskap,
personligt hdnsynstagande.I sin strdvan att sdtta
att g& upp i mdngden,gruppen eller laget;
r;itt man pi r?ittplats ha silunda en del stcirrefciretag
repulsiaa instinhter sdgesden mdnniskan ha som
inrd.ttat slrskilda inprcivningsavdelningar,ddr man
vinder sig bort frin allt, som vdcker leda, avsmak
genom anlagsprdvning- s. k. psykotekniskaprov och olust.
scikerklarldggafd,rutsdttningatna
fcjr vederbrjrandeatt
Jd.mtedessadrifter, at viikas karakteristikavi hdr
passafcir och trivas med ett visst slag av arbete.
ovan sdkt ge en schematiskuppstiillning, d.r det mdnUnder den fdrindustriella tiden, d3.fciretagenvoro
niskans temperament,som bidrager till karaktdrens av mera blygsarit fonnat, hade fciretagsleJaren
en
och personlighetensutformning. Som i det friregiende
mera personligkontakt med sina anstdllda. I ditidens
nimnts, bygger temperamentetsutfornlping pi de
arbetsliv spelade den enskilde arbetarensmanuella
kemiska fririndringar, som oupphrirligt pngn i krop.och individuella yrkesskickligheten betydligt mera
pens vzivnader.Det synesframfrir alltvara mdngden
framtrddanderol an i vir tid, d6. rnycketav handaavsdndringar- hormoner- ffitn vissakcirtlar, som
flitens skaparglndjekommit att gi dver i maskinnir de civergi i blodet utrivar inflytande pi kropgreppensrutinmiissighet. Fd,retagens
hastiga och inpens vivnader och pi nervsystemets
processer. Allt
tensiva utveckling, produktionens mekaniseringocl.r
efter summan av mdnniskansinstinktiva tendensoch
arbetslivetsregleradefdrhillanden har avsevdrtijkat
den inre sekretionenssett att fungera ha individerna
avstindet mellan fciretagarenoch hans underlydande.
olika kynnen.
Fcir att riverbryggadenna klyfta har sorn en naturlig
Renodlade mdnniskotyperdro sdllsynta,iven om
ftiljd framsprungit en tendenstill arbetslivetsdemo'
man pFLarbetsplatsenhar mcijlighet att urskilja nakratisering,konstitueradi begreppeninformation turer med vuisentligtolika skaplynnen. Exempel pi
personlig kontakt. Genom firmatidningar, fciredrhg
aggressivatyper med utprd.gladkampinstinkt se vi
och konferensermeddelasde anstdlldainsyn i fciresida vid sida med motsatsen,fcirkroppsligadi den
tagets funtionssdtt, dess teknik och ekonoiniskaberenrcblyga och fcirsiktigatypen. Den 5[611ry1;1554n
tingelser.
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Skapandetskrafter ha - som fcirui ndmnts - sitt
platsen. Man betonar, att er s&danatmosfdr endast
ursprung i det undermedvetna.Frjr att utldsa dessa
kan komma till stind genom cimsesidigaktning och
i en produktiv process,miste problemen upplevas
respeki mellan ledare och arbetare. Fir arbetaren
med kdnslan som fcirmedlaretill sjZilsdjupenoch
stcirre f6rtroende och ansvar i sin verksamhet,kom,
framstS.som en personlig angeldgenhet.Trivseln i
mer detta,sdgesdet, att avspeglasig i ett cikatintresse
arbetet blir dZirfciri fdrsta hand beroendeav den
frir arbetet och det dr pi arbetarensintressefcir sitt
lustkdnsla,som jag erfar, nar jag utfcir nigot, som
arbete, som arbetsledarens
f<irm&eaatt leda arbetet
jaghat fallenhet fcir och som ger ett tillfredsstdllande kan avldsas. Arbetstrivseloch ar6etsglddjebefordra
utlopp fd,r individuellt kunnande. Men trivselklnslan
den produktiva insatseni hcigregrad dn arbetsstudier
och mina personligaprestandapiverkas ocks&av den
och kontroll kunna gcira, framh8.llerman pi armiljci, i vilken jag utfcir mitt arbete.
betarhill.
Den modernatidensomld.ggningoch rationalisering
En arbetsledareav i dag m5.stevara nigot mer In
av arbetethar resulterati att vi fitt bZittrefcirtidnster
tekniker och ekonom. Hans uppgift att leda krdver
och 6kad fritid. Andamilsenligaverktyg och maskipsykologiskblick och fdrmiga itt setta sig in i de
ner underldtta vir produktion, och frjr arbetsliveis underlydandessdtt att tinka och fcirsti derasreaktiosdkerhetoch sundhetha stora pengar lagis ned i avner. Uppgiften eir grannlaga,ty den minskliga naturens kompliceradeoch differentieradementalirei ger
sikt att skapa bdttre arbetsfdrhillandentill vir egen
och samhdllsnyttans
alltid upphov till konflikter och brytningar.rneliar.r
tjdnst.
individuella sdrdrag. God anda pi. arbetsplatsen
och
Trivseln i arbetet betingas ocksi. av tryggireteni
trivsel i arbetetbefordrasav fcirtroendefulltsarnarbete,
arbetet och en fcirtjinst, viiken - ofta regleradge"
- utan eftergifter i disciplinirt avddr arbeisledaren
nom avtal - stir i nigorlunda civerensstrimmelse
med
seende
ser
sina
underordnadeocksi som medar.
try'dxlande
vira cinskemil.
konjunkturer och force
betareoch medminniskor, vilkas prestandamera be- iro dock
majeure- betonadeosrikerhetsmoment
fordras av positiva anvisningarin av negativ kritik.
ofta tiil hinders, di det gdller trygghet i arbeteioch
Hans instdllning till arbetslivetoch dessproblem bcir
ddrav beroendeinkomstfrirh&ilanden.
fi nigot av sin prlgel i enlighet med den gamla
Den ton, som fciretagensledare ansli vis-i"-vissin
romerskasatsen:"Fortiter in re. leniter in modo" personal,iir i hiig grad bestdmmandefcjr hela fcirefast i sak, mjuk i sittet.
tagets atmosflr och arbetsgliidje.
Den opersonliga och ofta btyska kornrnandoton,
som pi mhnga arbetsplatser
f<iljde med industrialism
Litteratur
och stordrift, har vdi numera i allmzinheteftertratts
av en mera liberalistisk"frihet under ansvar"-paroll.
Boforsarbetarna under 50 hr I898-Ig48.
Man tar sikte p& att fnmmana det bdsta, som den
Avd. 76. Svenska Metallindustriarbetareforenskildekan presteraav egenfcirmiga, utan att kravet
bundet.
pf,. arbetsplatsensordning och disciplin eftersdttes.
Historik
av Algot Holmstrom.
Irramgingen hlrutinnan blir givetvis starkt beroende
av kvalitetenpi det arbetsfolk,somstartill fcirfogande.
Till Metalls 50-irsjubileum i somrasfcirelig ovanFciretagarensinstdllning tiii fdretaget var under
nd.mndahistorik fiirdigtryckt. Fcirfattaren,stadsbiblioindustrins upptaktsir, d3' motslttningarnamellan artekarien i Karlskoga doktor A. Holmstrcim,har nedbetsgivare och arbetstagarevisade bendgenhet att
lagt ett berdmvdrt arbete p5. att ur den v?ildiga
accentuerasi samma takt sorn ftiretagen vixte ut,
md,ngdenav protokoll och andra luntor teckna fackganska odelat ignat de tekniskt-ekonomiska
problefcireningens<idenunder 50 Ar. Fcirfatiarenger icke
men och personalfr&gorna
kommo hdrigenommingen
endast torra data utan d.venfirg och liv it de skildging i en andrahandsstZiiining.
I vir tid - med dess
rade personerna.Det gick trdgt vid starten av facki mingt och mycket dndradebetingelser- hiller det
fcireningen,men sv&righeternarestesicke frin bolagets
emellertid pi att vdxa fram en ny typ av fciretags- sida utan snararefrin arbetarnasjilva. Tiden var
ledare,vilken - i hdgre grad dn sina fciregingarelnnu icke mogen fcir de nya id6erna,och man st?illde
ser sitt fciretag soffr cn funktion av samh;illet och
sig avvaktande. Snart nog vd.xte dock intresset och
uppgiften av sitt ledarskapsom en kombination av
med ett eller annat kortare avbrott har utvecklingen
de tekniskt-ekonomiska
faktorernaoch fcirst&elsen
f6r
sedan gi.tt uppit, mot allt stdrre anslutning och
samhd.llsfrigorna.Det iir v2il bl. a. fcir denna selitor
solidaritet. Det dr alldelesom<ijligt att i detalj redoav den industriella verksamheten,
som de nvinr.dttade gcirafdr minnesskriftensinnehill. Ldne- och bostadsf<iretagsndmnderne
skola utgtira forum.
frigorna ha givetvis intagit en dominerandeplats
P3.arbetarhill framhiller rnan, di begreppet
trivsel
bide vid fcirhandlingarna och i protokollen, men ddr-irritation,
pi arbetsplatsenkornmer pa tal, ofta den
jdmte har man ocksi haft andra bekymmer,gtedjesom arbetsstudieribland kunna fcirorsaka. D8'liet
imnen ,och intressen. Minga kloka min ha suttit i
skdtta arbetsstudierLesulterai att arbetarnaminia
avdelningensledning och m-*&nga
av de "stora" fackginger bli trotsiga och intressetf<jr arbetet slappis
fcireningsledarna
ha gjort sin fcirstakarrid,rvid Bofors.
i viisentlig grad. Om alla lcintagareinom ett fciretag
I nigra avslutandekapitel redog6resfcir arbetarskydd,
- sdger
kunde accepteraden instdllningen
siudiearbetetoch Storcinastiftelsen.
att vi alla, bide hj?irnansoch handensarbetare,sitta
Avdelningen lyckcinskastill den utmirkta minnesi samma bit, skulle samarbetetkunna bli betydligt
skriften.
bittre och bidraga till god anda och trivsel pi. arbetsE. L.
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SKATT

Av Kamrer HARALD BERNSTROM
Vid den nya uppbordsreformensgenomforande var det en allmdn i.sikt, att "kdllskatten"
icke endast var ijnskvdrd utan dven nodvdndig
med hdnsyntill att skatternautgjorde en mycket
stor del av inkomsten. Det gamla uppbordssystemetmedforde, att en inkomsttagaret. ex.
ifrlga om kommunalskatt hdftade i skuld vid
ett visst irsskifte for tvi irs inkomster. Under
si. ling tid kunde inkomstforhillandena forindras s6.vdsentligt, att det for minga skatte,
betalarekunde medfora ekonomiskasvirigheter
att klara av uppborden vid det t. o. m. over tvi
ir senarefrin inkomstdagenrdknat intrdffande
uppbordstillfillet.
Men ?ivenkdllskatten medfor i ml.nga fall,
att inkomsttagarcn 6.dragersig en skatteskuld,
som betalas ling tid efter det inkomsten forvdrvats. Skatten uttages endastpreliminirt och
efter inldmnad deklaration taxeras inkomsren
och den s. k. slutliga skatten utrdknas. Skillnaden mellan slutlig skatt och prelimindr skatt
kallas kvarstS.endeskatt, och den skall betalas
under de tvi forsta uppbordsterminernairet
efter taxeringsiret. Siledes skall kvarstiende
skatt for inkomst 7947 avdragaspi kinen under
januari-apriI 7949 o. s. v.
Yad d"rdi anledningentill att den prelimindra
skatten icke tdcker den slutliga skatt-n, utan att
det i stdllet uppstir en skatteskuld? Ja, till att
borja med miste pi.pekas, att det naturligtvis
kan bli en fordran ocksi., vilket vi dock kan
ldmna it sidan i detta sammanhang. I Karlskoga riknas preliminirskatten efter en kommunalskattav kr. 11: -, medan den som bekant
utgor kr. 11: 50. Detta dr emellertid av mycket
liten betydelseoch utgor endast 25 kr. pi. ett
beskattningsbartbelopp av 5.000:- kr. Har
nigon haft extra inkomster vid sidan av sin
ordinarie inkomst och icke begdrt fiirhiijt skatteavdrag, dr det sjilvklart att kvarstiende skatt
uppstir p& extrainkomsten. Kvarsti.ende skatt
uppstir dven ddr killskatt pi ersdttning for
overtidsarbeteeller annat arbete avdragit-sendast med 10 eller Ii %,eftersom detta i regel
blir ett alldeles for ligt skatteavdrag. Den
kvarstiende skatten blir emellertid av vdsentlig
betydelsei sidana fall, dd"rhustrun haft eget

forvdrvsarbete, eftersom killskattetabellerna
icke tar nigon hdnsyntill den s. k. sambeskattningen.
Det finns anledning antaga,att det blir m&nga
skattebetalare,som i decemberf.6"ren oangenim
6verraskningi form av en debetsedeli kvarstiende skatt for 1947 hs inkomster. Sdrskilt
giller detta, som ovan pipekats, for de fall, dir
bida makarna haft inkomster. Fiir att f6, en
uppfattning om kvarstiende skattens storlek
iterges i sid. 30 en tabell for samtaxerade
makar trtan barn (som bekant ar banavdragen
vid taxering till statlig inkomstskatt borttagna
fr. o. m. 1948) boendei Kadskoga (ortsgrupp
III), dir kommunal- och landstingsskattensammanlagt uppgir till kr. 11: 50. Hdnsyn ar taget
till det forhojda hustruavdraget,vilket vid kommunal taxering utgor hogst 300 kr. och vicl
statlig taxering hogst 1.000 kr. Pensionsavgift
dr inberdknad med t % pit det till sratlig inkomstskatt beskattningsbarabeloppet. Vid berdkning av den slutliga skatten har avdrag
gjorts dels for fijrsdkringspremiero. dyl. med
100 kr. samt dels med ovanndmndapensionsavgift. Dessutom har vid taxering till statlig
skatt avdrag gjorts jdmvdl for kommunalskatten.
Tabellen avser siledes att visa hur mycket
kvarstiende skatt (avdrages pi l6nen under
jan.-april l95o), som uppstir pi en inkomst
f.orvarvad 7948 av tvi. makar, i de falt endast
prelimindrskatt uttages pi. inkomsten. For att
fi reda pi kvarstiende skatten,soker man i den
civerstavigrdta raden upp siffran fijr mannens
irsinkomst och i den lodrzita raden till hoger
hustruns 6.rsinkomst,varefter uppgifter om de
olika skattebeloppeniterfinnes i det filt, som
ligger rakt under mannens inkomstsiffra och
samtidigt rakt till vdnsterom hustrunsinkomstsiffra.
Som framghr av tabellen, kan den genom
sambeskaitninguppkomna kvarsti"endeskatten
uppga till betydandebelopp, och i detta sammanhang bor ddrfor erinras om den mojlighet
den skattskyldige har att mota denna utgift
genom att hos arbetsgivaren began forhojt
loneavdragunder inkomstiret.

Mannens irsinkomst
(exkl SPP-avgifter)

Hustruns
Srsink.(exkl.
SPP-avgifter)

5.000 6.000 7.000
1.itl
685
S l u t l i gs k a t t r ) . . . . . 4 7 r
9r3
875 1.10q
612
Prelimindr skatt2) . . 420
47
.
Kvarst&endeskatt3).
73
tI
37
713
Slutlig skattl) . .. . .
5o2
9J9 1.18j
876 r.104
Preliminir skatt2) . . 420 . 6 1 2
81
101
82
73
Kvarstiendeskatts)..
805 1.032 r.288
S l u t l i gs k a t t l ) . . . . .
582
61.2
876 r.ro4
Preliminir skatt2) . . 420
156
193
184
Kvarstiendeskatts). . 162
1
.
449
r
.
7
9
9
S l u t l i gs k a t t l ) . . . . . 7 4 o
971
r.200
Preliminlr skatt2) . .
708
516
972
249
227
263
Kvarstiendeskatts).
. 224
r.199 1.449 1.712
Slutlig skattl) . .. . .
97r
840 r.704 r.3)2
Prelimindr skatt2) . . 648
Kvarstiendeskatt3).
. 323
34t
180
359
r
.
977
L
.
4
4
9
r
.
7
1
2
S l u t l i gs k a u l ) . . . . . 1 . 1 9 9
L. 0 2 0 1. 2 8 4 r . 5 1 2
828
Prelimindrskatt2) ..
428
46t
429
. 371
Kvarst&endeskatts).
r.977 2.258
Slutlig skattl) . . . . . 1.449 r . 7 r 2
r . 2 2 4 r. < 8 8 t . 7 1 6
Prelimindrskatt2) . . L.o\2
489
488
. 417
542
Kvarstiendeskatt3).
r.977 2.258 2.t38
Slutlig skattl) . . . . . I.712
Preliminir skatt2) .. 1.120 1 . 5 1 2 1 . 7 7 6 2 . 0 0 4
46t
482
Kvarstiendeskatts).
. 392
'34
S l u t l i gs k a t t l ) . . . . . I . 9 7 7 2 . 2 5 8 2 . 5 3 8 2 . 8 3 0
2.040 2.268
Preliminir skatt2) . . 1..184 1 . 7 76
498
482
Kvarst8endeskatt3).
. 393
562
4.000

8.000 9.000 10.000 11.000 12.000
r.4|o
r.669 r.946 2.218 2.499
r.344 r.584 r.872 2.L72 2.484
15
46
8t
66
74
r.439 1.708 1.984 2.263 2.t44
r.344 r.584 r.872 2.L72 2.484
60
124
rr2
91
95
r.564 1.802 2.066 2.3118 2.196
r.344 r.584 r.872 2.172 2.484
Ll2
r94
1.76
22O
2r8
r.7r2
r.977 2.258 2.538 2.830
1.440 1.680 L.968 2.268 2.t80
250
272
297
290
270
r.977 2.218 2.138 2.830 3.r4O
L.172 r.8r2 2.100 2.400 2.712
430
428
405
438
446
2.258 2.r38 2.830 3.140 3.432
t.7r2
t.992 2.280 2.t80 2,892
560
540
546
,ro
,06
2.538 2.830 3.140 3.412 3.77r
r.956 2.196 2.484 2.784 3.096
548
67t
634
656
582
2.830 3.140 3.432 3.77r 4.LOB
2.244 2.484 2.772 3.072 3.384
655
660
699
724
586
3 . 1 4 0 3 . 4 3 2 3 . 7 7 7 4.108 1t.481
2.508 2.748 3.036 3.336 3.648
833
632
684
73'
772

300

500

1.ooo

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

t) B"rektr^d rt"rlig skatt vid samtaxering. 2)Preliminlrskatt enligt r 948 irs skattetabell.3)Kvarstiende skatt att betalai bcirjan av ir r 9 p.

1948 flrs karnpani
skydd

fiir arbetar.

ar bra. Plitverkstaden, Byggnadsavdelningen
och Kilstabyggetkunde uppvisa narmare IOO%
anslutning. Pi motena holl vederbrjrandeoveringenjrirer,
avdelningschefersamt arbetsplatsens
En infertju
otn resultatet
skyddsombudkorta foredrag om skyddsarbetet,
om de forluster somirligen isamkasndringslivet
Vid det hir laget borjar man kunna overblicka
genom olycksfallen i arbetet och om de olycksresultaten av Erets intensiva kampanj for okat
fallsrisker som forefanns pi arbetsplatserna.
arbetarskydd. Prcpagandan utgick och leddes
Som en inledning till arbetsplatsmotenakan
frin Arbetarskyddsndmnden,med kanslichefen
Propagandan
man.
vi betrakta det foredrag som Disponent\WijkanErik Thijrnberg som ledande
anvdnde mLnga former: radio, film, foredrag,
der riktade till skyddsombud,arbetsledarem. fl.
trycksaker,tidningsartiklar och arbetsplatsmoten pa Centrala Skyddskommitt6ns sammantrade
m. m. Sirskilt sistndmndavar en nyhet for
den 14 febr. i ir."
"Vilka propagandaformeryar f . o. de tnest
Sverige- dven for Bofors - och pi-demnidde
man alla pi avdelningarna.
effektiva ?"
"Dei vat sd.kerligendagspressensalrnonser
B-pilen har vrint sig till sdkerhetsingenjoren
Granholm for att hora vad som bjudes hdr.
och artiklar. Pressenhar ju ocksi i och med
"Flera av de anvrinda propagandaformerna t948 hs skyddspropaganda
nera allmdnt bdrjat
har ju anvdnts tidigare hdr under de senaste fatta ett positivt intressefor dessafrigor. I\{an
var en nyhet. Annu
har insett att en olycka icke endast ir nyhetsiren, men arbetsplatsmotena
ir det emellertid for tidigt att yttra sig om prostoff utan att dd.r ligger allvarliga realiteter
pagandansresultat, det dr ju en sak som man
bakom,icke endastfor individen som drabbasav
fir se pi ling sikt.
olyckan utan ocksi for samhdllet och ndringsVi httll sammanlagt ett 2O-tal shdanamoten
livet. Fortjdnsten av pressensnyvickta intresse
under mars och april mi.nader. Besoksfrekven- for ndmnda frlga kan helt tillskrivas Arbetarsen uppgick till70-75
skyddsndmnden."
fo i genomsnitt,vilket
JU

{
"Hur var det med filmen. Var det icke en
ny filn-r inspelad?"
'Det
"Jo, i propagandaningick ocksi en film,
hinde i arbetet', soln var alldeles nyinspelad.
Filmen hade vi linat och vi kiirde den pi" Centrala Skyddskommitt6ns sammantrdde, dit vi
bjudit in ett 100-talpersoner,bl. a. somjag nyss
ndmnde, de 73 skyddsombuden.Filmen dr bra
och vi kommer sikert att lhna ner den flera
ginger. Pi, Samlingshusethar vi ju mojlighet
att kora den for ett sttirreauditorium."
"Har ni slagit er till ro nu, eller skall ni fortsiitta med propagandan?"
"Det kan man svarabide ja och nej pi. Ett
ordsprik sdger ju att man icke skall skjuta av
allt krut pi en ging. For mycketpropagandaIr
heller inte bra. Dei finns en psykologiskgrtins,
som inte bor overskridas,iiven for propagandan.
Dei gdller jr-rfrdmst att uppfostra folket ati
se och tdnka sej for - att ta vara pi sej sjdlv.
Men ocksi dennauppfostranmiste ske pi ling
sikt."
"Hur ser irets olycksfallskurvarit? Tenderar
den pi. ati sjunka?"
"Nej, tyvdrr inte. Oiycksfallsfrekvensen
okar
for forsta gingen plt 6 hr. Vi kan inte se nlgon
minskning i olycksfallen och vi iir ganska szikra
pi att detta beror pi den storaomsiittningenav
arbetskraften. Vi fl"r for minga nya och ovana
arbetare.I ir hal ocksi anstillts fler utltinningar
;in tidigare ir.
Arbetsledarenskall ju sitta den r-ryanstdllde
in i arbetet och dl ziven ge insiruktioner till
skydd for olycksfall. Skyddsombuden&ligger
det ocks5"att ge liknande instruktioner.Di det
cdller utldndsk arbetskrafthar bide arbetsledaien och skyddsombudeten besvdrlig uppgift.
Utldnningen ziroftast inte bara ovan vid arbetet,
han forstiLrinte heller spriket.
Det har ocksi visat sig att olvcksfallsfrekvenoch
sen bland utlinningarna, bide nyar-rst;illda
iir
ett
irr,
dom som arbetat hir ldngre tid in
storre rin bland de svenskaarbetaruamed samma anst;illningstid.
Det rir ju mojligt, ati irligen iterkommande
kan sitta gynnsammarespir
arbetsplatsmciten
i framtiden.En forutsdtti olycksfallsstatistiken
ning att fir r-redolycksfallskurvandr dock, att
omsrittningenpi arbetskraftminskar."
"Arbetarskyddspropagandan
var vdl inte enbart inskriinkt till Roforsverken?"
"Nej di. Ett betydelsefulltled i propagandan
hdr pi orten var ocksi de offentliga ProPagan-

Herrar Friintan oclt Gran/sohn statlera ett s. k. aerosolindiAator, .ront anaindes att at'llisa larligt damnt
pfi en arbetsplats.

damotena,som FCO arrangerade. Dir hoils
instruktiva ocir vdckandeforedrag meclltfoljande diskussionerfrin inbjudna representantet
f rin arbetsgivarna,tj;instemanna-och arbetsoch sist men inte minst
ledarorganisationerna
frin arbetarna,vilka ju ytterst berorasav arbetarskyddsfrigorna."
"Gav propagandakarnpanjen
nlgra lairdomar
for den som har till yrke att sysslamed skyddsfrS.gorna?"
"I foredragelr,sonl holls pi arbetsplatserna,
nristangenomg&endevikien av att
pozingterades
littfattliga instruktionerdelgivasarbetarna.
Dessainstruktionerbor vara skriftliga, men
de miste givetvis i forsta hand muntligt genomgis, detta inte minst med tanke pi att den person sornskall delge instruktionernaej sjdlv skall
glomma nigonting i triga om arbetsmetoder
eller skyddsltgdrder.
har sllun7948 B.rsarbetarskyddspropaganda
da otvivelaktigt haft stor betydelse,i all synnerhet for de industrier eller pi de orter, som
tidigare aldrig dgnat arbetarskyddettillrdcklig
eller for de arbetsstdllen,ddr
r-rppmeirksamhet,
rran mera sporadisktaignattid at skyddsarbetet.
Men ocksi for Bofors, som har en vdl utbyggcl
l-rarpropagandangivit goda
skyddsorganisation,
Lirdomar.
Till sistkanskejagkan ndmna,att vir skyddsorganisation ytterligare utbyggts under iret.
HuvudskyddsombudetGustav Froman 1r sedan
maj minad anstdlldpi avd. S som medhjdlpare
it sikerhetsingenjoren. Herr Froman dr dels
instruktor, dels kontaktman mellan avd. S och
skyddsombuden.Han har fullt upp att g<ira,
och virt samarbeteir utmdrkt."
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Boforsverken
Sedanbolagsledningensamt respektivepersonalorganisationerutsett sina iedamoter i Foretagsndmnden vid Boforsverken, har nzimnden
frin och med tredie kvartalet trdtt i verksamhet.
Den holl sitt forsta konstituerande sammantride mindagen den 20 september. Nimnden
har foljande ledamoter (de personligasuppleanterna inom parentes):
,4u arbetsgiuaren ut sedda :
Disponent Evert \Tijkander (Direktor Sverre
R:son Sohlman), Direktor Axel \Wahlsteen,T
(Ingenjor Kjell Stridbeck,B), Kamrer Helmer
Nordqvist, E (Ingenjor Per Odelberg, FS),
Overingenjor Nils \Tahlberg, M (Ingenjor Erik
Sunstrom,ME), OveringenjorBengt Stromberg,
V (Ingenjor Paul Olsson, VF), Overingenjor
Erik Bergendal, P (Ingenjor Stig Caspersson,
MS) och Ingenjor GostaGriransson,VK (Ingenjor Henry Gillman, W).
Au tjiinsterniinnen utsedda:
Ingenjor Tore Rosenstriim, KKF (Ingenjor
Gunnar Kempe, MG 24-25) och Herr Olov
fsraelsson,ED (Herr Tore Billman, KA).
Au ar betsI edarna atsedd,:
Verkmdstare T. Holm. MS 1 (Forman A.
Axelsson,B 3).
Au arbetarnautsedda:
Herr Ragnar Olsson, VK 51 (Herr Eric
Hdrdin, VR 95), Herr Gosta Nilsson, VR 90
(Herr Nils Ekman, W 20), Herr Gunnar Lindqvist, VP 20 (Herr Elov Karlsson, MA 20),
Herr Sten Wiksten, VK 80 (Herr Elof Zettergren, MG 27),Herc Arthur Grell, VK 21 (Herr
Uno Pettersson, VK 25\, Hor Harry Grundstriim, YA 40 (Herr Yngve Husberg, VA 30)
och Herr Olov Kadsson, MG (Herr Birger
Andersson,MG).
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Disponent E. \Tijkander fungerar enligt avtalet som ordforande. Till vice ordforande valdes enhdlligt Herr Ragnar Olsson, VK 51 och
till sekreterare(utom nimnden) valdes, likaledesenhzilligt,Herr Egil Lonnberg,EP. Till vice
sekreterarevaldes Notarie Sten Sjoholm, DS.
Foredragningslistan upptog endast genomghng av avtalets bestimmelser,en redogorelse
over konjunkturliget med sdrskild hdnsyn till
Boforsverken(av hr Ordforanden) samt en kort
redogorelse om forslagsverksamhetenvid Bofors (av hr Lonnberg). For sistndmndaverksamhet redogores pi annat stille i detta nr
av B-pilen.
Ndsta sammantrdde med Foretagsnimnden
hilles mindagen den 6 decemberL948.
Nobelkrut
Foretagsndmndenvid Nobelkrut har sedan
starten i juni L947 hl[it 4 sammantriden, de
tvi sista den 18 juni och 5 augusti 1948. Direktor Sverre R:son Sohlman fungerar som ordforande, vice ordforande dr Herr Gustav Karlsson och sekreterare(utom nimnden) Herr Urban Engstrom, NEPT.
Vid junisammantrddetholl hr Ordforanden
en utforlig redogorelsefor Nobelkruts ekonomiska resultat 1947 samt informerade ndmnden
om det allmdnna konjunktuddget. Programmet
for visningen av fabriksomridet presenterades
och godkdndes. Likasi. beslot man att starta
forslagsverksamhetenoch utsig ledamoter i
"Forslagskommitt6n".
Vid augustisammantrddetkunde "Forslagskommitt6n" ldmna sin forsta rapport (se notis
ph annat stdlle i detta nr), varefter man beslot
att ytterligare propagera for verksamheten.Ddrefter diskuteradesi samforsti.ndoch saklighet
problemet om overflyttning av arbetskraft inom
foretaget.

6cinszees=

YERI(SAMHETEN
Boforsverken

Forslagsndmndenvid Boforsverkenhar hillit
sitt andra sammantrddeoch ddrvid beslutat utdela beloningar ht foljande forslag:
7088 G, Bergkuist,MS 80: forbdttrat verktyg
vid plungering, ex. av kronhjul.
7338 L Andersson, MS 80: forbattringar av
konstruktionen pi skdrpapparatfor slipskivor.
9827 T.lanssott,MLY (forc VV): forbdttrad
konstruktion av kamskiva, anvind vid tillverkning av snickfrdsar.
7635 K. H. lohansson, VF 20; konstruktion
av backar till karusellsvarv, att anvdndas vid
nppsdttning av tunna ringar.
1342 G. Andersson,MG 27: konstruktionav
gradinstdllningsanordningi trrislipningsmaskin.
4817 L Lindstriim och 2765 A. Pehrson,
VV Z4: konstruktion av fixtur anvdnd vid omslipning av frdmre kanten av skdret pi. planfnsar.
1514 U. Elfstrdm, VK zZ: konstruktion av
backar som ersdtta centrumbrickavid utvdndig
slipning.
1522 I. Ericsson, VK 51.' konsiruktion av
skjutbar sldde for handslipningsmaskinanvdnd
vid slipning av prisma pi reffelmaskiner3841 T. Kat.lssonoch 3920 B, Ziljat,VV zl:
konsiruktion av kopieringsmodellfor radiefrdsning i Cincinnati frdsmaskin.
795 K. Karlsson, MG 21; konstruktion av
appant for ritning av trid till grimmor f6r
kdrntillverkning.
12635 l. Gastafsson,VA J0.' konstruktion av
siilfdste, justerbarti hojdled.
Ett forslag bordladesfor ytierligareutredning.
Nobelkrut
Vid Foretagsndmndenssammantrddeden 18
jvni I)48 tillsattes en kommitt6, "Forslagskommitt6n", for att behandlaf.fi,gor rorande forslag
till okad och forbilligad produktion, forbdttringar, uppfinningar m. m. Kommitt6n fick 4
ledamoter: 2 rcpr. for arbetarna, 7 rcpr. fthn
tjinstemdnnen och 1 repr. fri.n bolagsledningen.

Vid sammantrdde utsigs overingenior \Wahlquist for bolagsledningenoch ingenior Holm
fri.n tjdnstemzinnen.Arbetarna utsigo senare
herrar Gustav Karlsson och Tage Holmstedt
som sina representanteri komrnitt6n.
Forslagsverksamheten
diskuteradesytterligare
vid Foretagsndmndens
sammantrddeden 5 aug.,
varvid man bl. a. beslot kungora verksamheten
genom meddelandenp5. anslagsiavlorna,uppsdtta en brevlida vid fabriksporten ddr forslag
kunna nedliggas, publicera namnen pi de som
belonatsi B-pilen samt att ev. beloningar skulle
utdelasp& ett vdrdigt sdtt.
Enligt "Forslagskommitt6ns"forslag ha foljande erhillii beliiningar:
50232 E. Karlsson, NVA 4.' konsiruktion av
expanderting.
52436 H, Ed, NB 92: for 5 konstrukiionet
och forbdttringar, nlmligen:
1. Sotskrapor for virmeledningspannor i bostdderna.
2. Aterforingsanordning till Billman-regulator
iN2.
3. Forbdttring av Billmanregleringsventilergenom insdttning av s. k. Jenkins-titning samt
snedfasadkagla.
4. Blypackning innanfor nedre delen av sidoluckan pi Billmans ventilmotorhus, si att
oljan ej behover urtappas vid omstdllning
eller justering av invindiga delar.
). Fixtur fiir fastlodning av oljeror pi. Knlleregulator.

BOTAGSTBIININGBN
Meddelande

frfin

skEirmbilds'

stationen
Passatiderna. Eor att forhindra onodig vinte,
tid och kobildning ir det onskvdri och nodvindigt, att en var, som 2ir kallad till skdrmbildsundersokning, infinner sig ph angiven tid,
silunda varken for tidigt eller for sent.
Kallelse utfdrdas for ca 40 personer per
halvtimma frin kl. 77.1t. Undersokningarna
phghtl.t>-I7 .45,17.4i-18.15 och,efterpaus
15 min., 18.30-i9.00.
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O S C A RI U N D B D R G
I Kadskoga Tidning den 10 december1912
stod foljande notis att ldsa:
rsid, Bofors.
"Ny ossistent
Till assistent At artil.leridirektciren (ej militiirdirektriren sorn det
stFrri en del tidningar) vid AB Bofors-Gullsping har antagits ldjtnanten vid_SmAlandsArtilleriregemente Carl Oscar Lundberg."
Detta blev inledningen icke endast till eti
"I7-hrigt dundrande kalas" for att citera Glunten, utan iven till en 36-hrig sdllsyntgagnande
insatsi Bofors tjdnst.

artilleristiska erfarenhet hade sin givna och
stora betydelse.Sin rika Boforserfarenhetpi. det
ballistiska ornridet omsatte Lundberg i rnycket
anvdndbaragrafiska metoder for snabbrikning
av skjuttabellvdrdenochpansargenomtrdngning,
och i ovrigt en rndngd nyitiga snabbfonnleroch
"tumregler" fijr utrdkning av olika virdeforindringat och korrektioner vid skjutning.
Rent legendarisk irar Oscar Lundbergs forrniga blivit att bolla rned siffror och i huvudet
rdkna ut de n-restinvecklade problen, eller att
utantill och ogonblickligen ange data for alla
upptdnkliga pjdser,for att nu inte tala om krutsorter,laddningsvikter,utgingshastigheterm. m.
eller allt som 1r vaft att vela om pansarpli.t.
Mlnga fulltriffar vid skjutprov i Kina och
annorst;ideshar han att tacka sin fenomenala
fonniga att i huvudet snabbt berdkna skjutelernenten. Ett typiskt svar for honom ir ocksi:
"Det dir var v2il inget problen, det ir ju bara
rnatematik."

Den unge lojtnanten fick genasi fullt upp att
gora och anfortroddesbl. a. det svira uppdraget
att ordna upp det nya skjutfdltet. Vid den tiden
fanns endastden gamla skjutplatsenvid Bofors
station (nuvarande korbanan), men det nya
skjutfdltetvid Immetotp var beslutat,och linjen
Sorn cl-refhade Oscar Lundberg en sdllsynt
stakad genom skogarna. For ovrigt fanns inte
forrniga att fi" folket med sig, och han var resett skjul, inte en vdg ddruppe, och bolaget lig
pekterad och omtyckt sorn fi. Han gav klara
inne med stora och viktiga bestillningar, bl. a.
och tydliga order: "Den som ger erl order eir
pansarplit och grovt artilleri for Sverigeskeppen. riven ansvarigfor dessutforande", ir ett typiskt
yttrande av honom. Han kunde ocksi. sjdlv
hugga i ndr si behovdes,han kunde bli ilsken
linjen upp till skjutfdltet. Kontor, kronograf"som fan", men han kunde ocksi sdga till ndL
och ammunitionshus, milanordningar m. m.
en sak var bra gjord. ForvaltareLundberg bebyggdes, och i marc 7913 avgivos de forsta
skotten pi skjutfdltet med en 8,4 cm kanon, modell rs96. Tidigare hade man foretagit en del
En bildsida ornhring Otcar Lundberg,rom hiir set
provskjutningar i tendngen omkring Vitsjon,
men detta liksom skjutfeiltetsvidare oden fir
pfrShjutfdltets
ritta uid itt sAriabord
Aontor.-7. b.
bli foremil for en annan artikel i B-pilen.
och t. a, tillsammansnted.tuenneKronprinur, aa
Saerigeoch Norge - I ?zedre
rnittbildendisAu.terar
Senare pi sommaren l9I3 flyttades storre
ltarzalluarligaproblem rned firnarsminitler Vougt.
delen av de pjdser,som funnos vid gamla banan,
- Qv472t. u. med Victor Hammar,HenriAScbartau
upp till skjutfdltet, ett besvdrligt arbete eftersanztkotnrnend1rkapten
Baart,Holland.- T. h. frr
som kranen ej blev fardig f.orrd,n1914.
jtnant Furrer
1922 med Aapten Hetsle, duersteld
Sedangick iren, goda som ditIiga, skjutfailtet
(sittande)ocbt)aerste
Milller, Sc/tweiz,.
samtingenjdr
utokades, och Boforskonstruktionerna blevo
Daur.
Nedan
t.
b.
en
bild
l.
lrfrn ett AineisAt
alltmera fulld.ndade. Vilken roll som Oscar
besiiA
i Monteringshallen
2r 1p15,fr. a. Otcar,lY/ang,
Lundberg spelat vid tillkomsten av alla ammulYu, Liu, Fa oclt Liu fantor. - Nedan t. u. 1948
nitions- och kanonkonstruktioner lir svi.rt att
nzedingenjt)r Hans Abrantsorzocb duertteloitnanl
sdgai detta sammanhang,men sikert dr att hans
Jomgdr honomfi
lenten - rnrtnneiir det Aatzonen
matematiskabegivning, praktiska lziggningoclr
betdnksant
?

34

.i'

tj

rattar, att under ca 3O lts samarbetechefen och
han endastrok ihop en glng. Ordentligt. Foljande dag kom Oscar Lundberg fram, lade
armen om axeln pi Johan Lundberg och sade:
"Ja,har ghr vi dag ut och dag in och ir ut och
ir in, d6.ir det vdl for fan inte for myckei att
vi kommer ihop oss nlt'n ghng." Sedanvar den
sakenur vdrlden.

det kallades "Hedit". Order om storstaforsiktighet hade givits, och man skot med en gammal
Finspongspjds. Det blev loppkrevad och skrot
av pjdsen. Endasthjulringarna voro nigorlunda
hela. Ingen blev skadadfirr servicenlig i skydd,
och ndr alla hdmtat sig efter smdllen ropade
chefen: "Skicka efter en fotograf, hela mitt
batteri har gitt i.t helvete!"

Skjutfiiltshistorierna under irens lopp dro
legio - de flesta miste hdras, de kunna tyvd,rc
icke ldsas
ett par kan vi tala om. Den
forsta hdnfor sig till OscarLundbergsforsta tid
och till ett av hans forsta pansarprov. Det var
vid gamla skjutbanan. Ett skott hade skjutits
med en 15 cm kanon mot en 100 mm pansarplit
och ddrvarandeexpertisfrin Bofors och Marinforvaltningen distuterade hur lingt bakom
pliten projektilen hade kreverat. Olika isikter
fanns, men till sist enadesman om att krevaden
intrdf.fat 1 meter bakom pliten. Endast Oscar
Lundberg var tveksam, men han var ung och
ny, och ingen trodde honom. Men rdtt som det
var fick man se en utav gubbarna komma ulknegandeur kulfinget, ddr han varit inne, med
den omdiskuteradeprojektilen pi axeln, sprdngladdad och fadig. - Tabli !

Ar 7928 den 1 april intrddde di.varandelojtnanten Bertil Bostrom i boiagetstjinst och overtog den L maj sammair befdlet over skjutfdltet.
Hur overldmnandetgick till berdttar nuvarande
majoren Bostrom: "Oscar visade mig omkring
litet, overrdcktehirgtidligen sin kZippmed bida
'Hdr
hdnderna och sade:
har du klabbet, jag
reseri morgon.' Och s&var den sakenklar."
Kapten Lundberg var dzirefter i mhnga hr en
av bolagetsflitigaste resendrerpi utlandet, och
han representeradebide bolaget och sitt land
med den )iran, framst i Kina och sedermerai
England. Fi svenskar,for att ej sd.gaeurop6er,
ha pi senaretid haft sidan goodwill i Kina som
Oscar Lundberg. Alla dorrar stodo oppna for
honom, och snabbtoch effektivt klarade han ut
iven de kinkigaste forsdljningsproblem. Det
var under dessaresor som namnet Oscar blev
kint och populdrt bide i oster och vister, och
det beraittas,att en svensk som kom till Singapore genast blev tillfr6.gad: "Then you must
know Oscar?"
OscarLundbergsEnglandstidligger dn senare
i tid, till iren fore vdrldskriget. Engelsmdnnens
lroga uppskattning ^v gentlemannen Oscar
Lundberg utan tadel och fruktan kom snart att
overflyttas pi hela bolaget, och det ir Oscar
Lundbergsstora fortjdnst att det vidlyftiga och
milngiuiga samarbetetmed det mdktiga Brittiska
Riket varit av si utomordentligt slag.

\

Befilet iiaerllimnat1928.
Under forra vdrldskriget skulle man ocksi
prova ett nytt springdmne frin Nobelkrut -
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Skjutfdltschefernavixlade och i oktober 1940,
di krigsinkallelsernalade beslag pi de yngre,
iterkom Kapten Lundberg som chef, sedanhan
frln maj minad varit vikarierande. Redan for
ett par ir sedanhade han emellertid uttalat ett
ijnskemil att f.L sluta sin tjdnst och avgi med
fortidspension,och denna hans irnskan beviljadesi somras. Den 1 septemberflyttade han frh.n
Bofors. saknad av alla sina vdnner. icke minst
skjutfdltarna. Sondagenden 28 augusti avtdcktes ett portrdtt i oIja, som skjutfiltspersonalen
I6.tit utfora av sin chef och vin, Bofors forste
och mingirige skjutfiiltschef, Oscar Lundberg.

.$ettuooeu==',
Ycr-Four 3t1tot
Bintjon*/
Andertton, Karl F)hp,
f.1881.
Andersson var anstdlld
pi Byggnadsavdelningen
1913
1900.AteranstZilldes
i Hdrdverket, der han
med undantag av 8 minaders tid 1926 dFLhan
arbetade vid Nobelkrut,
hela tiden varit h2irdningshj Zilpare.Avgick vid
uppnidd
pensionsS.lder
den 1 september 1948.
Vid jubileet erhrill han medalj och gratifikation fcir
35 tidnsteir.

Sterner,Allan T eodor,.
" f. 1881.
Sterner anstdlldes fcirsta
gingen 1913 som grovarbetare p& Byggnadsavdelningen och stannade
d?irtill 1923. Under iren
1926-1928 var han anst?illd vid Nobelkrut.
Ateranstdlldes
sistndmnda
Lr som plitslagare pi
PlEtverkstaden.ddr han
arbetadetill den ) september,dE han vid uppntdd pensionsilderslutadesin
anstillning. Vid jubileet erhrill han medalj och
gratifikation fdr/ 30 ,tienstelr.i4{,\

u++

lobantson, Augutt Entil,
f. 1881.
som
Johanssonanstd.lldes
byggnadsarbetare
pi
Byggnadsavd.
1913,dverflyttades s. i. som diversearbetaretill Valsverket,
diir han stannade till
1938. Frin 1938tili den
14 jali I94L var han riktare i Adjustagehallen
men miste avbrytaarbeiet
pi grnnd ^v sjukdom
Avgick med pension den L september1948. Vid
jubileet erhcjll han gratifikation f& 28 tjdnsteir.
'

'

lV arnAui st,'Gustaa Ad off ,
f. 1881.
\Tarnkvist anstilldes ir
1911 pi Byggnadsavdelningen ddr han helatiden
utan avbrott varit trdarbetare till den 1 oktober
1948, de han uppnidde
pensions8ldernoch slutade sin tjdnst. Vid jubileet
erhcillhan medaljochgratifikation fcir 35 tjdnstenr.
Aberg, Karl Axel.
f. 1882.
Aberg anstdlldes forsta
gingen &r I92L som svarvare pi Siktavdelningen.
SlutadeLr 1922 och iteranstdlldes fu 7926 pi
samma avdelning och i
sammayrke. Han avgick
ur tjdnst den 1 oktober
1948 vid uppnidd pensionsilder.

ottlund, Bro, n)i|,
'
f. 1882.
Ostlund var anstdlld som
smed i Smedjan19L4191.7. Anstdlldes 1918
som f6restindarevid bolagetsungkarlsbostad
Dalhem och civerflyttades
1940 till Reparationsavdelningensom truckreparatdr. Avgick ur tjinst
den t oktober vid uppn&dd pensionsilder. Erhitll vid jubileet medalj och sratifikation fdr 2B
tjdnsteir.

7 koartalet 7949
Anst?illDag
Namn
Titel
ningsir
Januari
1 SjdAuitt, loban Ed.iln, Svarvare
tgZO
3 Seiuer,'Bror Henry Olof, Fiithdsman
1937
4 Undeliut, Gustau Hjalntar, Tidskrivare
1941,
10 Valf strand, Karl Vilbelm, Reparatrir
L93i
11 Skotte, Karl Hfalntar, Grovarbetare
1928
12 Kreutz, Otto EduardEmanuel,,Snickare I94O
13 lVetter, Knut Einar, Grovarbetare
L943
17 Er)kssorz,
EriA Artur, Transporiarbetare 1944
2.4 Lundgren, Karl Henrih, Isolatijr
1934
25 Sh'dmberg,Karl loban, Grovarbetare
L927
Februari
3 Karlttott, Artar Georg, Snickare
L947
5 Olsson, Erik Enzil, Monteringsarbetare
1913
8 Petterstort,loban Aruid, Ugnsskcjtare
1918
10 Linderberg, Dauid.,' Fcjrman
I9L3
79 Erikssott,Araid lulius, Krutbr.-arb., l9t6-19I9
1924_
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Tnmumnrinn

Kapten T orsten N ordgt'en.
Vid sprdngningsolyckaunder provskjutningar
med en svir kustartilleripjds i Stockholmsskdrgird den 1,9 augusti forolyckades Marinens
kontrollofficer i Bofors,kaptenenTorstenNordgren. Med honom foljde i doden 6 olyckskamrater, officerare, underofficerare och manskap
ur flottan och kustartilleriet.
Nordgren var fodd den 6 november 1910.
Han vdxte upp och tog studenteni Uddevalla
ddrhans fadervar byggmdstare.1929soktehan
in i Sjokrigsskolanoch efter avlagd sjoofficersexamenutndmndeshan till fdnrik den 7 oktober
7932. Han blev lojtnant 7935 och kapten 1p41.
Nordgren valde artilleriet till vapengrenoch
tjdnstgjorde i skiftande artilleribefattningar pi
6o.&ringur

( Forts.
frdn fiireg.sida.)

20 f ohansson,Karl August, Fdrman
23 Karltson,Linuslgnatiur,,Mllare

1937
I9l7-I919
1926
Berzgtloban, Overingenjcir
28 Strdmberg,.
t947
Mars
L91.6
12 Karlsson, Ern$ Fingal V., FiIare
72 StarA,ViAtor Ferd.inand,H2irdningshj?ilp.LgrS
14 Pertson, loban, Bdnkarbetare
194L
1928
18 Sandelin,SeredArtur E., Konstruktcjr
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och jagare. Som artilleriofficer pi
Sverige-skepp
jagaren Stockholm erijvrade han 7939 det av
AB Bofors irligen uppstdllda priset i artilleriskjutning. Pi sjokrigsh6gkolanmeriterade sig
Nordgren till hiigre utbildning och genomgick
den tekniska artillerikursen iren 7947-43 och
fullbordade sedan sin utbildning till kontrollofficer genom studier vid Tekniska Hogskolans
Bergssektion iren 1944-45. I oktober 1947
tilltradde han befattninsen som kontrollofficer
i Bofors.
Nordgren passadeutmdrkt vdl for det yrke
han hade valt. Han var en kdck och glad sjoman, en praktisk artillerist av hogsta mdrke
med en gudabenidad blandning av skicklighet,
smartnessoch tur och slutligen var han en duktig
tekniker. Hans intellekt var skarpt och rorligt
och inriktat pi att n5, resultat. Han spelade
mot mil och forirrade sig aldrig i ofruktbara
intellektuella dribblingar. Detta visadesig ocksi
i hans formhga att arbeta snabbt och effektivt.
Flottan sivdl som kamrater och anh6riga ha
lidit en stor forlust genom den hirda odetsnyck
som ryckte kaptenen Torsten Nordgren bori
frin ett intensivt och verksamt liv i fosterlandets tjdnst.
M. Harntnar.
*
Bergenuall,Karl FiDp,
f. L883,
d. 25 augusti 1948.
Bergenvall anstdlldes 3r
1918 i huvudkassandir
han till fu 1926 var
bokhillare ochbitridande
kassiir.Sistndmnda
&roverflyttades han till Byggnadsavdelningenspersonalkontor. Vid jubileet
erhdll han medaljoch gratifikation fdr 28 tjdnste&r.
lobanstott,Erik lohan
., Albin, f. i.886,
d. z5 jufi 1948.
Johansson anstllldes Lr
1920 som smideshjilpare
i Smedjan,ddr han arberade till 1945, dF. han
iiverflyttades till Transportavd. som krankopplare, vilken syssla han
innehadetill sin bortg&ng.
Vid jubileet Et 1945 er
hiill han medalj och gratifikation f 6t 26 tjdnstel.t.

Karlssorz,lohn Albert,
'
f. 1888,
d. 31 okt. 1948.

i
i

Karlsson anstilldes Lr
1934 p3, Byggnadsavdelningen vid Boforsverken
vilsom fcirr&dsarbetare,
ken anstlllning han innehade till sin bortging.

iffi

Avliiningsdagarna
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Mfrnadsaol6nade:
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Larsson, Iaan Teodor,
' f. 1897,
d. ro oktober 1948.
Larsson anstilldes Er
1937 som m&larep[ Kanonverkstadens filareavdelning. Overflyttadesir
1945 t1ll Byggnadsavdelningen, ddr han till sin
bortging arbetade som
m3.lare.

Ldustrand,Karl Erih Leo" nard.,f.. 1884,
d. 24 september1948.
Liivstrand var anstdlld
p& Byggnadsavdelningen
vid Bofors 1913-1917
samt r/2 &r I92L. Han
anstdlldes i november
I92, som murare vid
Byggnadsavdelningen
vid
Nobelkrut, som han med
undantag av ett lingre
uppeh&ll 1926-19 28 tillhtjrde inda till sin bortging. Erhiill medalj och gra'
tifikation L947 f6r 25 tidnste&r.

1949

25 januai, 25 febnari,24 mats, 22 apil,2) maj,
17 juni, 22 juli, 25 augusti,23 september,25 oktober,
25 november.16 december.
T inzaaldnade :

Avl6ning
nr
1
2
4
5
6
7
at

9
10
11
l2

r3
L4
1t
T6
I7
18

r9
20
2L
22
24
25
26

Fiir tiden

r/r -r2/L
r3/r -26/L
27/r - 9/2
1,0/2 -23/2
24/2 - 9/3
Lo/3 -23/3
24/3 - 6/4
7/4 -20/4
2r/4 - 4/5
5/t -r8/,
19/5 - 1/6
2/6 -15/6
L6/6 -29/6
30/6 -13/7
r4/7 -27 /7
28/7 -r0/8
1
' t / 9- - ) 4 -/ 'Rt
"/

"

25/8 - 7/9
8/9 -2r/9
22/9 - 5/ro
6/Lo-r9/ro
)o /1n'_

Bokf.-period
nr

Utbetalning
ager rum
19-20/L*)

I

)_

-

2

L6-17 /2
^
-

a
Jl

/.
J

16-17 /3

3

3o-3r/3
4

13-14/4
27-28/4
rr-12/5

5

2r/,
6

9-ro/6
22/6
6- 7/7
2O-2r/7
3- 4/8
t7-L8/8

7
8
9

\r/8- r/9
r4-r5/g

10
11

28-29/9
L2-1.3/rO
26-27 /LO

l2

)\-)i

1.3

7- 8/r2
2L-22/12
5/r L95o

9-ro/rr

) /1 1

3/11.-16/1r
1 7/ r L - 3 O / r L
1' // 1' )-_ 1 " 4/ / 1')t5/12-1r/12

7 /')_

t/

*) Reservationfdr eventuellahelger.
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Heja Bosse,jaga watten jaga'n kiloais om natten!

Bosselir en bussigkille,
men hans .riiilusu'ild "loAter ille".

Karhtad

t 948, Nermant Tnckttkct

Bosselilla,
.rnatt ui skickar luggen
bort till rtora tuggen.
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Bofors tillverkar

st6lgjurgods siviil

propellrar

av

av olegerat stril

enligt

klassrringssSllskapens ford-

ringar

som av nickellegerat
s.

k.

o'kanonstil"

6ven av rostbestdndigt
Fiir

propellrar,

spesaml

krornstil.

sorn utsfittas fiir

extra svira pik?inningar sisom fdr
isbrytare m. m. har 'okanonstilett'
visat sig slrskilt
st6ndskraftigt.
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AKTIEBOTAGET

BOFORS

KARTSTAD194E, NERMANSTRYCKSAKER79631

lSmpligt och mot.
Begiir

vAr offert !

BOFORS

